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องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดท้ายหาด  
อ าเภออ าเภอเมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงคราม    จังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงคราม  

 

 

งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 



  

ค าน า 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3)  เป็นแผน
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จัดท าขึ้นโดยยึดถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  เป็นแนวทาง                   
ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะเป็นแผนที่แสดงถึงการก าหนดลักษณะ รายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นในแต่ละปีอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้ า ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี  
และต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และแผนพัฒนาสี่ปีนั้นจะต้องเป็นแผนที่พร้อมจะน าไปเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และสู่การด าเนินการในพ้ืนที่อย่างแท้จริง ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติต่อไป 

 คณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขึ้น  โดยทบทวนแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา                   
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  สภาพความต้องการ  แนวทางพัฒนาด้านต่างๆ 
โดยค านึงถึงความจ าเป็น เร่งด่วนความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ตลอดจนศักยภาพขององค์กร  ประชาชนใน
พื้นที่  ว่าเหมาะหรือไม่เพียงใดในการพัฒนา  เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์และตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนให้มากที่สุด   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด สามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์  บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรในการด าเนินการทุกด้าน เกิดความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป 

 
 

         องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
                    อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  
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บทน า 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
โดย แผนพัฒนาสามปี ให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี นั้น 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด มีระยะเวลาสี่ปีและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๙ และได้ประกาศใน                         
ราชกิจจานุเบษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในวันกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑.  ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มี
ระยะเวลาสี่ปี 

๒.  การจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น  
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓.  ก าหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด เพื่อน าไปจัดท าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่ต้องขอขยายเวลาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีเหตุที่จ าเป็นอย่างแท้จริงและให้ค านึงถึงระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 

๔. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจ่ายเงินสะสม แต่ละงบประมาณในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฎิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 

๕. ก าหนดว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจ่ายเงินสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

๖. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



  

๒ 
 

ท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวปฎิบัติดังนี้ 
๑.ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  
๑.๑ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้แล้ว เสร็จภายในเดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)  เพิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  
๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ
ให้เป็นปัจจุบัน 

๒.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปพลางก่อน  

๒.๓  ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอจัดประชุมพิจารณา จัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยด าเนินการตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง ๑ , ๒ 

๒.๔ ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด น าโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดส่ง
โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (กบจ.)  เพ่ือน าไปจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดต่อไป 

๓. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)  เพิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  
๓.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 

๓.๒ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางหนั งสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท.
๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ หรือด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่า
เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตร ๖๙/๑ ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตร ๕๐ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติพ.ศ. ๒๔๙๖ 
ส าหรับเทศบาล และตามมาตร ๔๕/๑ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้สัดส่วนของการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า แนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ก าหนดไว้ 

๓.๓ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ี 



  

๓ 
 

๓.๔ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี  อาจใช้ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวน/ปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิมเติม  
(ฉบับที่ ๓)  ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559      

๓.๕ ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔) เพิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  

๔. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  ไปสู่การปฎืบัติ 
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี น าไปสู่การปฎืบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท ารายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จ่ายเงินสะสม  โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ เช่น การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑     
ไปใช้ กรณีที่จะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ หรือ ๒๕๖๔ ไปด าเนินการ จะต้องเข้าสู่
ขั้นตอนการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     

 
 

----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิมเตมิ  (ฉบับที่ ๓)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด   
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม    จังหวัดสมุทรสงคราม 

--------------------------------------- 
ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรือต าบล 
 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด
เป็นสภาต าบลท้ายหาด ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดพร้อมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่ืน รวม ๒, ๑๔๓ แห่ง  (เฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๔ แห่ง) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๑๙   มกราคม  พ .ศ .  ๒๕๓๙  ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓  ตอนที่  ๙  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  พ .ศ .  ๒๕๓๙  และมีผลใช้บังคับในวันที่  ๑๙  
มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙   ซึ่งส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ตั้งอยู่เลขที่  ๘๐/๔  หมู่ที่ ๓ ต าบล
ท้ายหาด อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  นับเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา  ๒๐  ป ี

 ขนาดพื้นที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ตั้ งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ การปกครองของอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   
จงัหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และมีพ้ืนที่รวม  ๔.๑๓  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  ๒,๕๘๖  ไร่  ภายในเขตการปกครองของต าบลท้ายหาดประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน  
๖  หมู่  ดังนี้ 
  หมู่ที่  ๑    บ้านพวงมาลัย 
  หมู่ที่  ๒     บ้านคุ้งลมทวน 
    หมู่ที่  ๓     บ้านท้ายหาด 
  หมู่ที่  ๔     บ้านบางแสมน้อย  
  หมู่ที่  ๕     บ้านบางหัวกรวด 
  หมู่ที่  ๖     บ้านบางแสม 

 อาณาเขต  
   องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอื่นๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับต าบลบ้านปรก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
  ทิศใต้  ติดกับต าบลแหลมใหญ่  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลแม่กลอง  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลบางขันแตก   อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
  
 
 



  

๕ 
 

แผนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๖ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าแม่กลอง  พ้ืนที่เป็นร่องสวนเหมาะแก่การท า
สวนผลไม้และปลูกผลไม้  ราษฎรในพ้ืนที่มีการปลูกพืชสวนเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ส้มโอ  มะพร้าว  และมีการปลูกกล้วย ผัก
สวนครัว นานาชนิด เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการเกษตรเป็นอย่างมาก 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สืบเนื่องจากพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้
นานาพันธุ์ และมีน้ าแม่กลองไหลผ่าน ท าให้มีอากาศโดยรอบเย็นสบายตลอดปี 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
 ในเขตต าบลท้ายหาด ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว สีด า ดินจะอุ้มน้ าได้ดีและนาน สร้าง
ความชุ่มชื้นเต็มพ้ืนที่ จึงท าให้เหมาะแก่การท าการเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 ในเขตต าบลท้ายหาดมีแหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ส าคัญคือ แม่น้ าแม่กลอง และล าประโดง คู คลอง 
หนอง บึง น้อยใหญ่เป็นจ านวนมาก ในภาพรวมไม่ขาดแคลนแหล่งน้ า หรือเกิดความแห้งแล้งในพ้ืนที่ และมีฝน
ตกตามฤดูกาล 

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตต าบลท้ายหาด ไม้หรือป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้จากต้นมะพร้าว ไม้โกงกาง ไม้สน  ไม้ไผ่
พอประมาณ ซึ่งสามารถน ามาใช้จักรสานได้ เป็นต้น 

๒.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

จ านวนประชากร 
แยกตามเพศ 

จ านวน
ประชากร 

รวม  
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

(หลังคาเรือน) 

ชื่อ - สกุล 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

เบอร์โทรศัพท์ 
เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

1 บ้านพวงมาลัย 141 145 286 83 นายพงษ์ศักดิ์  ตีรณากรณ์ 082-251-4891 
2 บ้านคุ้งลมทวน 251 286 537 196 นายมีบุญ  พูลละม้าย 089-011-7768 
3 บ้านท้ายหาด 334 329 663 231 นายอรรถวุฒิ  กลัดสมบูรณ์ 083-552-0793 
4 บ้านบางแสมน้อย 609 664 1,273 514 นางอรุณ  งามเผือก 089-549-0531 
5 บ้านบางหัวกรวด 335 340 675 280 นายดิเรก  มาฆะธรรม 080-651-0556 
6 บ้านบางแสม 850 859 1,709 829 นายสมยศ  ศรีนิล 081-736-0186 

 



  

๗ 
 

๒.๒  การเลือกตั้งของต าบลท้ายหาด 
       คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิก          

องคการบริหารสวนต าบล   เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  255๕   มีรายละเอียด คือ 

 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๓,๗๔๗   คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง         ๒,๗๑๙   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๕๖ 

 จ านวนบัตรดี   ๒,๕๒๓  บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๓๓ 
จ านวนบัตรเสีย      ๑๕๖  บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๔.๑๖ 
จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน      ๔๐  บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๐๗ 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (รวม  ๗ เขตเลือกตั้ง) 
จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง   ๓,๗๓๖  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   ๒,๗๑๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๖๒        
จ านวนบัตรดี              ๒,๖๑๔ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๙๗           
จ านวนบัตรเสีย         ๕๖  บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๔๙ 
จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน       ๔๓  บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๑๕  

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกเป็น  ๗  เขตเลือกตัง้ 
 เขตเลือกตั้งที่  1     

         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๑๘๗    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๑๓๙   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๓๓ 
         จ านวนบัตรดี   ๑๓๗ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๒๖ 
          จ านวนบัตรเสีย     ๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๐๖ 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   0 บัตร คิดเป็นร้อยละ  0 

 เขตเลือกตั้งที่  2     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๓๙๔    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๒๘๔   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๐๘ 
          จ านวนบัตรดี   ๒๖๔ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๐๐ 
          จ านวนบัตรเสีย       7 บัตร คิดเป็นร้อยละ   ๑.๗๗ 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   ๑๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ   ๓.๒๙ 

 เขตเลือกตั้งที่  3     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๕๐๗    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๓๘๘   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๕๒ 
         จ านวนบัตรดี   ๓๗๙ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๗๔.๗๕ 
          จ านวนบัตรเสีย       ๗ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๓๘ 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     ๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๐.๓๙ 
 



  

๘ 
 

 เขตเลือกตั้งที่  4     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๘๔๘    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๖๒๗   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๙๓ 
         จ านวนบัตรดี   ๖๐๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๖๙ 
          จ านวนบัตรเสีย      ๑1 บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๒๙ 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     ๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๐.๙๔ 

 เขตเลือกตั้งที่  5    
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๔4๑    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๓๔๖   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๔๕ 
         จ านวนบัตรดี   ๓๔๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๐๙ 
          จ านวนบัตรเสีย       ๔ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๐.๙๐ 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     ๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๐.๔๕ 

 เขตเลือกตั้งที่  ๖    
        จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๕๘๔    คน 
        จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๓๙๗   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๙๗ 
        จ านวนบัตรดี    ๓๘๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๖๕.๐๖ 
         จ านวนบัตรเสีย       ๙ บัตร คิดเป็นร้อยละ   ๑.๕๔ 
        จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     ๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ    ๑.๓๖ 

 เขตเลือกตั้งที่  7    
       1.1  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๗๗๕    คน 
       1.2  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   ๕๓๒   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๖๔ 
       1.3  จ านวนบัตรดี   ๓๘๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๐๓ 
        1.4  จ านวนบัตรเสีย      ๑๖ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๒.๐๖ 
       1.5  จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     ๑๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ  ๑.๒๙  

ตารางแสดงขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นต าบลท้ายหาดและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด   เมื่อวันที่ ๗  ตุลาคม  255๕ 
 

 
ประเภท 

 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
(คน) 

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
หมาย
เหตุ 

 
 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บัตร) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บัตร) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บัตร) 

ร้อยละ 

นายก อบต. ๓,๗๔๗    2,๗๑๙   ๗๒.๕๖ ๒,๕๒๓ ๖๗.๓๓ ๑๕๖ ๔.๑๖ ๔๐ ๑.๐๗ - 

สมาชิกสภา อบต. ๓,๗๓๖ 2,๗๑๓ ๗๒.๖๒ ๒,๖๑๔ ๖๙.๙๗ ๕๖ ๑.๔๙ ๔๓ ๑.๑๕ - 

 



  

๙ 
 

ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑. นายอรรถ  นนทลักษณ์        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
๒.  นายชลอ  กลัดสมบูรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
๓. นายปรีชา  บัวขาว    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
๔. นางสาวพรสุดา  นนทลักษณ์  เลขานุการนายก  อบต. ท้ายหาด 

ฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
๑. นายพิศณุ  ชื่นสกุล                 ประธานสภา  อบต. ท้ายหาด 
๒. นางสาวผ่องพรรณ   ชมไม้     รองประธานสภา  อบต. ท้ายหาด 
๓. นายวิโรจน์  ศรีสุวรรณ  สมาชิกสภา  อบต. ท้ายหาด  หมู่ที่  ๒ 
๔. นายสมชาย  อินทยงค์  สมาชิกสภา  อบต. ท้ายหาด  หมู่ที่  ๒ 

       ๕.  นางสาวฉวีวรรณ บุญรัตน ์  สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมู่ที่  ๓ 
       ๖.  นายชัยชนะ  งามเผือก   สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมู่ที่  ๔ 
                ๗.  นายสมคิด  แสงภ ู   สมาชิกสภา  อบต. ท้ายหาด  หมู่ที่  ๕ 

      ๘.  นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ      สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมู่ที่  ๕ 
       ๙.  นายรุ่ง  ชชูื่น     สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมู่ที่  ๖ 
                ๑๐.  นางสาวเพียงใจ  พันธุ์โพธิ์      สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมู่ที่  ๖ 

๓. ประชากรของต าบลทา้ยหาด 
๓.๑ ตารางแสดงข้อมูลเกีย่วกับจ านวนประชากร 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน 

(หลัง) 
จ านวนราษฎร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านพวงมาลัย ๘๓ 141 145 286 
๒ บ้านคุ้งลมทวน ๑96 251 286 537 
๓ บ้านท้ายหาด ๒31 334 329 663 
๔ บ้านบางแสมน้อย 514 609 664 1,273 
๕ บ้านบางหัวกรวด ๒80 335 340 675 
๖ บ้านบางแสม ๘29 850 859 1,709 

รวมทั้งสิ้น ๒,133 2,520 2,623 5,143 
 

ที่มา : สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับต าบล  ข้อมูลของต าบลท้ายหาด อ าเภอเมืองฯ                          
        จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักการบริหารทะเบียน กรมการปกครอง /ข้อมูลระหว่างวันที่  ๑ – ๙  มีนาคม 
๒๕๖๑ 
 
 
 
 



  

๑๐ 
 

สรุป : จ านวนประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น  5,143  คน   แยกเป็นเพศชาย  2,520  คน   เพศหญิง  2,623  คน 

                        จ านวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น   ๒,133     ครัวเรือน 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนประชากรย้อนหลัง ๓ ปี ( ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  
 

ปี 
จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 

๒๕๕๖ ๑,๙๒๗ ๒,๔๔๙ ๒,๕๔๓ ๔,๙๙๒ 
๒๕๕๗ ๑,๙๘๒ ๒,๔๗๐ ๒,๕๔๘ ๕,๐๑๘ 
๒๕๕๘ ๑,๙๙๙ ๒,๔๗๕ ๒,๕๔๙ ๕,๐๒๔ 
๒๕๕๙ ๒,๐๗๒ ๒,๕๐๗ ๒,๕๘๘ ๕,๐๙๕ 

ที่มา : สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับต าบล  ข้อมูลของต าบลท้ายหาด อ าเภอเมืองฯ                          
        จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักการบริหารทะเบียน กรมการปกครอง /ข้อมูล  ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๑๑ 
 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงสถิติประชากร แยกรายละเอียด (แยกตามช่วงอายุ) 

 

ช่วงอายุ 

จ านวนประชากร 

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

รวมทั้งหมด 
0  -  4  ป ี
5  -  9  ป ี

10  -  14  ป ี
15  -  19  ป ี
20  -  24  ป ี
25  -  29  ป ี
30  -  34  ป ี
35  -  39  ป ี
40  -  44  ป ี
45  -  49  ป ี
50  -  54  ป ี
55  -  59  ป ี
60  -  64  ป ี
65  -  69  ป ี
70  -  74  ป ี
75  -  79  ป ี
80  -  84  ป ี
85  ปีขึ้นไป 

๒,514 
135 
144 
140 
146 
157 
183 
215 
186 
205 
199 
204 
183 
150 
108 
52 
48 
32 
27 

๒,617 
108 
125 
127 
148 
155 
176 
186 
198 
191 
201 
229 
232 
160 
125 
79 
63 
61 
53 

๕,131 
243 
269 
267 
294 
312 
359 
401 
384 
396 
400 
433 
415 
310 
233 
131 
111 
93 
80 

0 – 14 ปี  (วัยเด็ก) 
15 – 59 ปี (วัยท างาน) 
60 ปีขึ้นไป (วัยสูงอายุ) 
4 – 19 ปี (วัยเจริญพันธุ์) 
95 – 99 ปี (วัยสูงอายุ) 
๑๐๐ ปีขึ้นไป (วัยสูงอายุ) 

419 
1,678 
417 
454 

3 
1 

360 
1,716 
541 
508 

5 
2 

779 
3,394 
958 
962 

8 
3 

 
ที่มา  :   ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  ข้อมูลระหว่างวันที่  ๑ – ๙  
มีนาคม ๒๕๖๑ 

 



  

๑๒ 
 

อาชีพประชากร 
 

ที ่ อาชีพ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

เกษตรกร 
ข้าราชการ 
พนักงานหน่วยงานเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทั่วไป 

๒๗๔ 
๒๓๑ 
๒๘๘ 
๓๙๑ 
๘๘๘ 

๑๓.๒๒ 
๑๑.๑๔ 
๒๐.๗๒ 
๑๘.๘๗ 
๔๒.๘๕ 

รวม ๒,๐๗๒ ๑๐๐.๐๐ 
 

รายได้ของครัวเรือน 
 

ที ่ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อปี จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

๑ 
๒ 

ต่ ากว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๓๐,๐๐๐  บาท ขึ้นไป 

๒๓๐ 
๑,๘๔๒ 

๑๑.๑๐ 
๘๘.๘๙ 

รวม ๒,๐๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

๔.  สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 

 สถานการศึกษา  
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด มีสถานบริการด้านการศึกษา ทั้งระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยมและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดังนี้  
 

ที ่ สถานบริการด้านการศึกษา 
จ านวน 

แห่ง ครู นักเรียน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๖ 

๓ 
๑๑ 
๓๖ 
๑ 
- 

๖๐ 
๑๓๒ 
๖๕๕ 
๔๐ 
- 

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ 

๔.๒  ด้านสาธารณสุข 
                   ๔.๒.๑  ประเภทสถานพยาบาล (ข้อมูลจาก รพ.สต.ท้ายหาด)  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายหาด          จ านวน  ๑  แห่ง   มีเจ้าหน้าที่ประจ า  ๔  คน 
 - กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท้ายหาด   จ านวน  ๑  กองทุน 
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด      จ านวน   ๒  แห่ง 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน  ๕๐  คน 



  

๑๓ 
 

  ๔.๒.๒  ผู้ด้อยโอกาส 
  จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในต าบลท้ายหาด  ทั้งหมด  ๑๑๒  คน  แยกเป็น 
  - ผู้พิการ (ช่วยตัวเองไม่ได้) จ านวน   ๓๓  ราย 
  - ผู้พิการช่วยเหลือตนเองได้ จ านวน   ๗๐ ราย 
  - ปัญญาอ่อน    จ านวน   ๙  ราย 

๔.๓ อาชญากรรม 
 ไม่ปรากฎในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด   

๔.๔  ยาเสพติด 
 ไม่ปรากฎในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด    

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  -จ านวนผู้สูงอายุในต าบลท้ายหาด   จ านวน           ๗๙๗      ราย 
  -จ านวนผู้พิการ แบ่งประเภทได้ดังนี้ คือ 
  - ผู้พิการ (ช่วยตัวเองไม่ได้)   จ านวน   ๓๓  ราย 
  - ผู้พิการช่วยเหลือตนเองได้   จ านวน   ๗๐ ราย 
  - ปัญญาอ่อน      จ านวน     ๙  ราย 
  - ผู้ป่วยเอดส์     จ านวน   ๕ ราย 

ประชากรในพ้ืนที่ได้รับการสงเคราะห์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
สมุทรสงคราม  จากการส ารวจประชากร ผู้ด้อยโอกาศ  ผู้พิการ  ผู้มีรายได้น้อย  เช่น  เงิน  ผ้าห่ม  รถเข็น
ส าหรับผู้พิการ  

๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง  / การโทรคมนาคม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด มีการจัดสร้างถนนคสล. สะพานคสล. , ถนนลาดยาง และถนน
ลูกรัง นอกจากนี้ มีการจัดการขนส่งมวลชนโดยเอกชน  เช่น 
 - รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างประจ าทาง สายวัดท้ายหาด – เมืองสมุทรสงคราม 
 - เสียงตามสาย / หอกระจายข่าว  ของ อบต.ท้ายหาด จ านวน          ๑  แห่ง 
  - จุดบริการอินเตอร์เน็ตต าบล  ของ อบต.ท้ายหาด  จ านวน          ๑  แห่ง 
  - สถานีทวนสัญญาณ  ของ อบต.ท้ายหาด     จ านวน          ๑   แห่ง  

๕.๒  การไฟฟ้า 
 - ประชาชนในต าบลท้ายหาด มีไฟฟ้าจากไฟฟ้าภูมิภาคใช้ทุกครัวเรือน  จ านวน  ๒,๐๗๒  ครัวเรือน 
 
 



  

๑๔ 
 

๕.๓  การประปา 
  - ประชาชนในต าบลท้ายหาดมีระบบประปาหมู่บ้าน      จ านวน            ๑ แห่ง 
 - ใช้บริการระบบประปาส่วนภูมิภาค   จ านวน   ๖        หมู่บ้าน 
 - แหล่งน้ าธรรมชาติ (ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ฯลฯ)      จ านวน            ๒๐  แห่ง 

๕.๔  โทรศัพท์ 
 - มีโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที่ คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ในต าบลท้ายหาด 

๕.๕  ไปรษณีย์  / การสื่อสาร / การขนส่ง 
 -มีบริการไปรษณีย์ไทยเขตอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ จ านวน ๑ แห่ง 
 -มีโทรศัพท์สาธารณะบริการทั้งไกล - ใกล้ อย่างเพียงพอ 

๕.๖  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในองค์กร 
1)  รถยนต์กระบะ 4 ประตู  (สีด า)   จ านวน  1 คัน 
๒)  รถยนต์กระบะ ๔ ประตู ดับเบิ้ลแคป  (สีเทา)      จ านวน            ๑        คัน 
2)  รถจักรยานยนต์    จ านวน  ๑ คัน 

 3)  คอมพิวเตอร์     จ านวน  1๓ เครื่อง 
 4)  คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)    จ านวน  1 เครื่อง 
 5)  เครื่องพิมพ์ดีด     จ านวน  1 เครื่อง  
 6)  เครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน  ๑ เครื่อง  
 7)  เครื่องพ่นหมอกควัน (ULV)   จ านวน  1 ตัว 
 ๘)  เครื่องพ่นละอองฝอย    จ านวน  ๑ ตัว 
 ๙)  ล้อวัดระยะ     จ านวน  1 ตัว 
 ๑๐)  กล้องระดับ     จ านวน  1 ตัว 
 10)  กล้องถ่ายรูป     จ านวน  ๓ เครื่อง 
 1๑)  เครื่องขยายเสียง    จ านวน  1 ตัว 
 1๒)  เครื่องโปรเจคเตอร์    จ านวน  1 เครื่อง 
 1๓)  ระบบเสียงตามสาย    จ านวน  1 ระบบ  
 ๑๔)  แอร์คอนดิชั่น     จ านวน          12 เครื่อง 
  ( ข้อมูลล่าสุด  ณ เดือนตุลาคม  2559) 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

๖.1  การเกษตร   
ได้แก่  ท าสวนผลไม้  เช่น  มะพร้าว  ลิ้นจี่  ส้มโอ  กล้วย  ผักสวนครัว ฯลฯ 

๖.๒  การประมง   
มีการท าประมงหลายครัวเรือน และผู้ประกอบการ อาศัยแรงงานจากลูกจ้างคนไทยและต่างชาติ  



  

๑๕ 
 

๖.๓  อุตสาหกรรมในครัวเรือน   
ได้แก่   ท าน้ าตาลมะพร้าว  ท าวุ้นมะพร้าว ท าอาหารทะเลตากแห้ง  เช่น  หมึกแห้ง ปลาแห้ง  

๖.๔  การค้าขาย   
ได้แก่   ซุปเปอร์มาเก้ต  ร้านอาหาร  ขายของช า  ขายของตลาดนัด  ขายน้ ามันเชื้อเพลิง  ขายอาหาร

ตามสั่ง  ร้านค้าไม้ประเภทต่างๆ เช่น  ไม้สน  ไม้ยาง ไม้รวก ไม้ไผ่ ฯลฯ 

๖.๕  อาชีพรับจ้าง   
ได้แก่  รับจ้างท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดข้างเคียง   และรับจ้างทั่วไป เช่น รถมอเตอร์

ไซด์รับจ้าง  รับจ้างเก็บมะพร้าวในสวน 

๖.๖ การบริการและการท่องเที่ยว   
ได้แก่   บริการที่พัก  โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท  บริการอู่ซ่อมรถยนต์  ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม

ชาย / หญิง  นวดแผนไทย 

           ๖.๗  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
เช่น  ครู ทหาร ต ารวจ พยาบาล ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 

      ๖.๘  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
มีร้านค้าวัสดุก่อสร้าง สถานีบริการน้ ามัน  มีกลุ่มอาชีพ ค้าOTOP   กลุ่มดอกไม้ กลุ่มน้ าพริก กลุ่ม

ดาหลา กลุ่มเกษตรอินทรีย์ขายดิน ขายปุ๋ย  กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหาร / แปรรูปอาหาร  และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เช่น น ายาล้างจาน น้ าดื่มสมุนไพรต่างๆ 

๖.๙ ด้านแรงงาน   
ในพ้ืนที่ ทั้งแรงงานจากคนไทยและต่างชาติ ในสถานประกอบการ โดยได้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ตาม

ประกาศกระทรวงแรงงานก าหนด วันละ  ๓๐5  บาท / คน / วัน (ฉบับที่ 8 เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕60)  

๗. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

    ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 หมู่บ้าน หรือชุมชน ในเขตความรับผิดชอบ การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดนั้นโดย
ส่วนใหญ่ มีที่ดินและบ้านเป็นของตนเอง และการสร้างบ้านมีการกระจายไปตามสภาพพ้ืนที่ มีบางจุดที่เป็น
ชุมชน และสร้างบ้านเช่า จ านวนประชากรมากพอสมควร (ต่างชาติเป็นผู้เช่าโดยส่วนใหญ่) เนื่องจากมาท างาน
ในเขตพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด 

 

    

 



  

๑๖ 

 ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ประชาชนในต าบลท้ายหาดมีวิถีประชา หรือการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การใช้จ่ายไม่
ฟุ่มเฟือย มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเกือบเต็มพ้ืนที่ พืชผลทางการเกษตรจึงสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่าง
พอเพียง 

    ๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 แหล่งน้ าส าหรับด้านการเกษตรเพ่ือการเพาะปลูก โดยส่วนใหญ่ได้จากแม่น้ าแม่กลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ จากล าประโดง ห้วย หนอง คลองบึง ซึ่งน้ าจากแหล่งธรรมชาติเหล่านี้เพียงพอต่อการเกษตร 

    ๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ประชาชนโดยส่วนใหญ่ ในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด  ใช้น้ าส าหรับการอุปโภค - บริโภค จากการประปา
ภูมิภาค และใช้น้ าบาดาลบ้างบางส่วน 

๘. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

     ๘.๑  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คริสต์ 
  และอิสลาม ตามล าดับ 
 วัดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด มีจ านวน  ๒  แห่ง  คือ 
 ๑. วัดท้ายหาด   ต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๒. วัดวชิรคาม    ต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

     ๘.๒  ประเพณ ีวัฒนธรรมและงานประจ าป ี
 8.2.1 จัดงานราชพิธีและรัฐพิธีรวมถึงประเพณีที่ส าคัญของชาติ/ท้องถิ่น 
 8.2.2   จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช 
 8.2.3   จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาคม" 
 8.2.4   จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย 
 8.2.5   จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 8.2.6   สนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิอุทยาน ร.2 
 8.2.7   จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา / ท าบุญ ตักบาตรเทโววันออกพรรษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดและวัดท้ายหาด  จะร่วมกันจัดงานประเพณีส าคัญทางพุทธศาสนา
เช่น ทอดกฐินสามัคคี  จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  รดน้ าขอพรผู้ใหญ่  การแห่เทียนจ าน าพรรษา  เพ่ือน าไป
ถวายพระภิกษุสงฆ์ในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาดและบริเวณใกล้เคียงทุกปี  การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัน
เข้าพรรษา ตักบาตรเทโววันออกพรรษา และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
 
 



  

๑๗ 

       ๘.๓ ภมูิปญัญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ส่วนใหญ่เป็นด้าน
การเกษตรพอเพียง  การท าปุ๋ยชีวภาพ การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร และประชาชนโดยส่วนใหญ่ใช้
ภาษากลางในการสื่อสาร พูดคุย และมีกลุ่มที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น กลุ่มกลองยาว ในหมู่ที่ ๔ บ้านบาง
แสมน้อย  

      ๘.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 โดยส่วนใหญ่สินค้าที่สร้างรายได้ เป็นกลุ่มอาชีพทางการเกษตร น้ าตาลมะพร้าว  อาหารทะเลตากแห้ง  
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น โคมไฟ การแปรรูปน้ าดื่มสมุนไพรชนิดต่างๆ  ฯลฯ 

 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๙.๑  น้ า       
มีแหล่งน้ าธรรมชาติจากแม่น้ าแม่กลองเป็นสายหลัก และมีล าประโดง  หนอง คลองบึง อย่างเพียงพอ

ในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด 

 ๙.๒  ป่าไม้    
โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย สวนมะพร้าว  ไม้สน  ไม้ไผ่ ไม้โกงกาง 

 ๙.๓ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าแม่กลองและล าคลอตามธรรมชาติ มีการบ ารุงรักษา อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการจัดเก็บวัชพืช เช่น ผักตบชวา และขยะทางน้ า และมีการจัดเก็บขยะบริการ
ประชาชนครอบคลุมทั้งต าบลท้ายหาด   โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดสามารถให้บริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย  ประมาณวันละ   ๖  ตัน โดยมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต าบลคลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม  
(พ้ืนที่เอกชน)  โดยเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ ปีละ  ๓๖๐,๐๐๐.-  บาท  หรือเดือนละ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีรายได้จากการจัดเก็บขยะในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  เป็นเงิน  ๒๘๘,๐๑๐.-   
บาท   
 การใช้ชีวิตตามวิถีประชา โดยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากเป็นผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และช่วยกัน
อนุรักษ์ บ ารุง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่น่าอาศัยในพ้ืนที่ของต าบลท้าย
หาดต่อไป 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
    ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา   การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ   

 

ด้านรายรับ 
 
 

ล าดับ
ที ่

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  (บาท) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ (บาท) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙  (บาท) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐  (บาท) 

๑ หมวดภาษีอากร ๔๖๘,๗๔๘.๐๓ ๔๗๒,๖๑๗.๕๗ ๔๘๕,๖๒๙.๐๐ - 
๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
๓๖๑,๑๒๙.๐๐ ๓๓๖,๓๖๓.๐๐ ๓๔๗,๙๓๓.๐๐ - 

๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๔๐,๓๓๘.๒๑ ๓๕๓,๐๑๙.๙๖ ๓๗๙,๗๗๕.๕๓ - 
๔ หมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภค 
- - -  

๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๗,๐๐๒.๐๐ ๕๑,๑๙๕.๐๐ ๑๖,๐๔๕.๐๐ - 
๖ หมวดภาษีจัดสรร ๑๓,๓๕๑,๓๑๓.๘๓ ๑๔,๖๐๙,๑๗๒.๖๙ ๑๕,๙๘๖,๒๗๘.๓๓ - 
๗ หมวดเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 
๔,๗๓๑,๒๖๙.๐๐ ๔,๕๔๑,๕๓๓.๐๐ ๔,๐๖๓,๓๒๑.๐๐ - 

รวมรายรับทั้งสิ้น ๑๙,๒๕๖,๗๑๑.๓๖ ๒๐,๓๖๓,๙๐๑.๒๒ ๒๑,๒๗๓,๙๘๑.๘๖ - 
 

ด้านรายจ่าย 
 

ล าดับ
ที ่ หมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗  (บาท) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ (บาท) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ (บาท) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐(บาท) 

๑ รายจ่ายงบกลาง ๓๐๒,๒๒๘.๐๐ ๓๓๗,๕๗๐.๖๕ ๓๔๔,๓๕๑.๑๐ - 
๒ หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

ประจ า 
๔,๓๑๖,๗๙๑.๐๐ ๔,๗๑๕,๘๘๓.๐๐ ๗,๑๐๒,๘๕๘.๐๐ - 

๓ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ๑,๖๗๕,๓๖๐.๐๐ ๑,๖๗๕,๓๖๐.๐๐ - - 
๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย

และวัสดุ 
๔,๓๐๔,๓๔๔.๕๓ ๒,๘๔๕,๖๗๘๗๙ ๓,๐๒๓,๗๖๓๑๘ - 

๕ หมวดค่าสาธารณูปโภค ๒๖๗,๕๓๑.๕๕ ๒๗๓,๘๔๓๖๖ ๓๐๘,๖๐๑.๒๕ - 
๖ หมวดเงินอุดหนุน ๙๙๖,๘๒๐.๐๐ ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๓,๑๔๐.๗๖ - 
๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
๑,๑๖๕,๖๐๐.๐๐ ๑,๓๔๒,๗๐๐.๐๐ ๑,๗๔๖,๐๓๗.๙๑ - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๓,๐๒๘,๖๗๕.๐๘ ๑๒,๓๙๕,๗๑๔.๑๐ ๑๓,๘๗๘,๗๕๒.๒๐ - 
 
 
 



  

๑๙ 
 

    ๑.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการใน
แผน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
จ านวน

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จ านวนงบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

๑๙ ๕ ๒๖.๓๒ ๕,๘๘๐,๐๐๐ ๑,๐๐๓,๐๐๐ ๑๗.๐๗ 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๖๙ ๒๗ ๓๙.๑๓ ๑๒,๖๒๒,๖๐๐ ๒,๓๙๖,๘๗๕ ๑๘.๙๙ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน  สังคม  และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

๒๒ ๒ ๙.๐๙ ๕,๒๑๒,๐๐๐ ๕๓,๗๖๐ ๑.๐๓ 

๔. ยุทธศาสตร์การวางแผน
ส่งเสริมการลงทนุพาณชิยกรรม
และการท่องเที่ยว 

๑๒ ๖ ๕๐.๐๐ ๑,๒๘๗,๒๒๐ ๕๐๓,๓๒๐ ๓๙.๑๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๑ ๑ ๙.๐๙ ๑,๖๗๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๐.๑๕ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 

๑๖ ๗ ๔๓.๗๕ ๒๘,๕๘๑,๘๒๐ ๔๖๙,๔๕๐ ๑.๖๔ 

รวม ๑๔๙ ๔๘ ๓๒.๒๑ ๕๕,๒๖๓,๖๔๐ ๔,๔๒๘,๙๐๕ ๘.๐๑ 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ โครงการยกระดับทางเดินเท้าซอยบ้านตาเล็ก ๓๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๒ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า   

(ทางเข้าบ้านนายวิมล) 
๑๙,๐๐๐ งบ  อบต. 

๓ โครงการก่อสร้างแผ่นปูนปูทางเดินเท้า  
(ทางเข้าบ้านนางม่วย) 

๑๔๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๔ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกส์  ซอยสุข
สมบูรณ์  ๑ 

๓๙๕,๐๐๐ งบ  อบต. 

๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๕ 

๙๙,๐๐๐ งบ  อบต. 



  

๒๐ 
 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๘๓,๕๐๐ งบ  อบต. 
๒ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัข

และแมว 
๘๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๓ โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนต าบลท้าย
หาด 

๖๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๔ โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ปี  ๒๕๕๗ 

๖๑,๔๕๐ สปสช. 

๕ โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม  ปี  ๒๕๕๗ 

๓๘,๙๐๐ สปสช. 

๖ โครงการดูแลสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวานด้วยชุด
ตะกร้าสองบาท  ปี  ๒๕๕๗ 

๓๗,๖๕๐ สปสช. 

๗ โครงการผู้พิการใกล้บ้านใกล้ใจ  ปี  ๒๕๕๗ ๓๒,๖๗๐ สปสช. 
๘ โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ   

ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในต าบลท้ายหาด 
-  ผู้สูงอายุ  เป็นเงิน  ๕,๖๘๑,๕๐๐  บาท 
-  ผู้พิการ   เป็นเงิน     ๕๑๘,๐๐๐  บาท 
-  เอดส์     เป็นเงิน       ๒๔,๐๐๐  บาท 

๒๔,๐๐๐ 
 
 

 

 
 

งบกรมส่งเสริมฯ 
 

งบ  อบต. 

๙ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุต าบล
ท้ายหาด 

๑๔๒,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๐ โครงการฟันสวย ๑๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๑ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ๑๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๒ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ๖๘๑,๒๐๐ งบ  อบต. 
๑๓ โครงการอาหารเสริม  (นม)  ของนักเรียน ๒๗๔,๘๒๐ งบ  อบต. 
๑๔ โครงการจัดหาครูสอนคอมพิวเตอร์จ้างสอนโรงเรียน

วัดท้ายหาด  (พลอยเจียเส็ง) 
๗๔,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๕ โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนด้านคุณธรรม
จริยธรรมการอยู่รวมกันรวมพลังต้านยาเสพติด 

๑๘,๖๐๐ งบ  อบต. 

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนวัดท้ายหาด  (พลอยเจียเส็ง) 

๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๗ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ๒๕,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๘ โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๙ โครงการส่งเสริมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ๒๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

๒๑ 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๒๐ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

ในต าบลท้ายหาด 
๑๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒๑ โครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน ๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๒๒ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๒๓ โครงการฝึกอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน ๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๒๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานตามประเพณี

ส าคัญของท้องถิ่น 
-  งานสงกรานต์  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
-  แห่งเทียนเข้าพรรษา  เป็นเงิน  ๒๓,๑๕๐  บาท 
-  ลอยกระทง  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท 

๔๕,๑๕๐ งบ  อบต. 

๒๕ โครงการจัดงานรัฐพิธี  กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  และงานศาสนพิธีต่าง ๆ 
-  งานวันพ่อฯ  เป็นเงิน  ๑๒๗,๕๐๐  บาท 
-  งานวันแม่  เป็นเงิน  ๑๒,๒๐๐  บาท 
-  งานวันปิยมหาราช  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 

๑๔๐,๗๐๐ งบ  อบต. 

๒๖ โครงการอุดหนุนอุทยานพระบรมราชานุสรณ์  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (อุทยาน  
ร.๒) 

๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒๗ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๗,๙๐๕ งบ  อบต. 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
-  เทศกาลปีใหม่  เป็นเงิน  ๑๙,๐๐๐  บาท 
-  เทศกาลสงกรานต์  เป็นเงิน  ๑๒,๗๖๐  บาท 

๓๑,๗๖๐ งบ  อบต. 

๒ โครงการจัดหาวิทยุสื่อสาร ๒๒,๐๐๐ งบ  อบต. 

 

 

 

 



  

๒๒ 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ โครงการเพิ่มศักยภาพกรรมการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรอาสา 

๑๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนต าบลท้ายหาด 

๘๗,๑๐๐ งบ  อบต. 

๓ โครงการปล่อยพันธุ์กุ้ง , ปู ๖๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียน

ท้ายหาด 
๑๒๒,๒๒๐ งบ  อบต. 

๕ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๘๔,๐๐๐ งบ  อบต. 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ โครงการคลองสวยน้ าใส/ลงแขกลงคอลง ๒,๕๐๐ งบ  อบต. 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมที่ดี 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้าง  ของอบต.  ระดับอ าเภอ  ประจ าปี  
๒๕๕๗ 

๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนสามปี ๔,๘๐๐ งบ  อบต. 
๓ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.ท้าย

หาด  (ส ารวจความพึงพอใจ) 
๑๕,๐๐๐ งบ  อบต. 

๔ โครงการทัศนศึกษาดูงาน ๑๕๔,๐๕๐ งบ  อบต. 
๕ โครงการ อบต.ท้ายหาดสัญจร ๒๕,๗๐๐ งบ  อบต. 
๖ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้น าท้องถิ่น  

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  อบต.ท้ายหาด 
๙,๓๐๐ งบ  อบต. 

๗ โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในส านักงาน 
อบต. 

๒๔๐,๖๐๐ งบ  อบต. 

 

 



  

๒๓ 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการใน
แผน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
จ านวน

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จ านวน
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑๒ ๒ ๑๖.๖๖ ๙,๓๖๙,๐๒๗ ๑,๑๓๔,๐๐๐ ๑๒.๑๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒๖ ๒๑ ๘๐.๗๗ ๒,๖๙๒,๐๐๐ ๑,๗๐๗,๖๗๒.๙๐ ๖๓.๔๓ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน  สังคม  และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๘ ๒ ๒๕.๐๐ ๑,๒๓๕,๐๐๐ ๓๔,๓๒๑ ๒.๗๗ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๗ ๔ ๕๗.๑๔ ๗๔๙,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ ๕๑.๔๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๖ ๒ ๓๓.๓๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๘๐๐ ๐.๘๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๙ ๕ ๕๕.๕๕ ๒,๙๑๕,๐๐๐ ๔๑๒,๒๑๐ ๑๔.๑๔ 

รวม ๖๘ ๓๖ ๕๒.๙๔ ๑๘,๐๖๐,๐๒๗ ๓,๖๘๒,๐๐๓.๙๐ ๒๐.๓๘ 
 

หมายเหตุ   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด าเนินการโดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 

 

 

 



  

๒๔ 
 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ท่อระบายน้ าจัดสรรวัดท้ายหาด  หมู่ที่  ๒ ๓๓๕,๐๐๐ งบ  อบต. 
๒ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

พวงมาลัย  หมู่ที่  ๑ 
๗๙๙,๐๐๐ งบ  อบต. 

๓ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และตีเส้น
จราจรถนนบ้านท้ายหาด  สส. ๔๐๒๗ หมู่ที่  
๔  ช่วงต่อ  หมู่ที่  ๖  และหมู่ที่  ๓  ต าบล
ท้ า ย ห า ด   อ า เ ภ อ เ มื อ ง ฯ   จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

๑,๐๓๘,๐๐๐ งบกรมส่งเสริมฯ 

รวมงบประมาณ ๒,๑๗๒,๐๐๐     บาท 

 แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๑๒  
โครงการ  งบประมาณ  ๙,๓๖๙,๐๒๗  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๒  
โครงการ  โดยใช้งบประมาณ  ๑,๑๓๔,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๖๖   

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร บ ริ โ ภ ค            

(การข้าวกล้องและการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน) 

๔๕,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๓,๔๕๓.๙๐ งบ  อบต. 
๓ สวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์

ในต าบลท้ายหาด 
-  ผู้สูงอายุ  เป็นเงิน  ๕,๘๙๘,๐๐๐  บาท 
-  ผู้พกิาร   เป็นเงิน     ๘๑๖,๐๐๐  บาท 
-  เอดส์     เป็นเงิน       ๒๔,๐๐๐  บาท 

๒๔,๐๐๐ 
 

 

 

งบกรมส่งเสริมฯ 

งบ  อบต. 
๔ สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ ๑๐๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๕ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ๒๖,๑๐๐ งบ  อบต. 
๖ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ๑,๘๒๕ งบ  อบต. 
๗ ฟันสวย ๑,๙๒๕ งบ  อบต. 
๘ จัดหาครูสอนคอมพิวเตอร์จ้างสอนโรงเรียนวัด

ท้ายหาด  (พลอยเจียเส็ง) 
๗๗,๐๐๐ งบ  อบต. 

๙ เยาวชนท้ายหาดรักษ์การเล่นดนตรี ๖๐,๐๐๐ งบ  อบต. 



  

๒๕ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑๐ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย

และให้บริการทางปฐมพยาบาล 
๔๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๑ เปิดโลกทัศน์นักเรียนเยาวชนท้ายหาด ๑๓,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๒ อาหารกลางวันของนักเรียน ๖๑๓,๔๒๐ งบ  อบต. 
๑๓ อาหารเสริม  (นม)  ของนักเรียน ๒๕๓,๑๒๘ งบ  อบต. 
๑๔ พัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท้ายหาด  ๖๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๕ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในต าบล

ท้ายหาดและ (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ประเภทกีฬาต่าง ๆ) 

๒๑,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๖ อุ ด ห นุ น ส า นั ก ง า น เ ห ล่ า ก า ช า ด จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๗ จัดงานรัฐพิธี  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
และงานศาสนาพิธีต่าง ๆ 
-  งานวันพ่อฯ  เป็นเงิน  ๒๐๒,๓๑๖  บาท 
-  งานวันแม่  เป็นเงิน  ๑๓,๕๘๐  บาท 
-  งานวันปิยมหาราช  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 

๒๑๖,๘๙๖ งบ  อบต. 

๑๘ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๓๓,๘๐๐ งบ  อบต. 
๑๙ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานตามประเพณีส าคัญ

ของท้องถิ่น 
-  งานสงกรานต์  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาท 
-  แห่เทียนเข้าพรรษา  เป็นเงิน  ๕๕๐  บาท 
-  ลอยกระทง  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๑๓,๐๕๐ งบ  อบต. 

๒๐ อุ ด ห นุ น อุ ท ย า น พ ร ะ บ ร ม ร า ช า นุ ส ร ณ์  
พระบาทสมเด็ จพระ พุทธ เลิ ศหล้ านภาลั ย  
(อุทยาน  ร.๒) 

๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒๑ งานจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ  (BIKE FOR MOM)   

๓๔,๐๗๖ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ                ๑,๗๐๗,๖๗๒.๙๐    บาท 

 แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๒๖  
โครงการ  งบประมาณ  ๒,๖๙๒,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  
๒๑  โครงการ  โดยใช้งบประมาณ  ๑,๗๐๗,๖๗๒.๙๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๗๗   

 

 



  

๒๖ 
 

 ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
-  เทศกาลปีใหม่  เป็นเงิน  ๑๒,๘๐๐  บาท 
-  เทศกาลสงกรานต์  เป็นเงิน  ๑๐,๘๐๐  บาท 

๒๓,๖๐๐ งบ  อบต. 

๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลท้ายหาด ๑๐,๗๒๑ งบ  อบต. 
รวมงบประมาณ                     ๓๔,๓๒๑     บาท 

แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๘  โครงการ  
งบประมาณ  ๑,๒๓๕,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๒  โครงการ  
โดยใช้งบประมาณ  ๓๔,๓๒๑  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐๐   

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร/วิสาหกิจ
ชุมชน/เกษตรอาสา 

๕๑,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ ปล่อยพันธุ์กุ้ง , ปู ๗๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๓ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๘๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๔ เ พ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศแก่ เยาวชน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

๘๔,๐๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ     ๓๘๕,๐๐๐     บาท 
 แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๗  โครงการ  
งบประมาณ  ๗๔๙,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๔  โครงการ  
โดยใช้งบประมาณ  ๓๘๕,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๑๔ 

 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายใน

ต าบลท้ายหาด 
๔,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ รักษ์แม่น้ าแม่กลอง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

๔,๘๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ      ๘,๘๐๐    บาท 



  

๒๗ 
 

แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๖  โครงการ  
งบประมาณ  ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๒  โครงการ  
โดยใช้งบประมาณ  ๘,๘๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมที่ดี 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต. ระดับอ าเภอ  
ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี  การ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 

๔,๕๖๐ งบ  อบต. 

๓ อบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้น าท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง อบต.ท้ายหาด 

๑๐,๑๐๐ งบ  อบต. 

๔ ทัศนศึกษาดูงาน , อบรมเพ่ิมศักยภาพให้แก่
ผู้น าท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
อบต.ท้ายหาด 

๑๖๘,๘๕๐ งบ  อบต. 

๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในส านักงาน 
อบต. 

๒๐๘,๗๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ       ๔๑๒,๒๑๐   บาท 

 แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๙  โครงการ  
งบประมาณ  ๒,๙๑๕,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๕  โครงการ  
โดยใช้งบประมาณ  ๔๑๒,๒๑๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๒๘ 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ
ในแผน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
จ านวน

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จ านวน
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ 

ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑๓ ๔ ๓๐.๗๗ ๕,๓๓๐,๐๐๐ ๑,๓๑๘,๐๐๐      24.73 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  
วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๔๔ ๒๒ ๕๐.๐๐ ๓,๙๗๑,๖๐๐ 2,155,701.39 54.28 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน  สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑๓ ๔ ๓๐.๗๗ ๑,๔๘๕,๐๐๐ ๑๙๘,๑๓๙.๔๗ 13.34 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๒๐ ๓ ๑๕.๐๐ ๑,๘๓๖,๐๐๐ 326,000 17.76 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๗ ๑ ๑๔.๒๙ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 2,125 0.12 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

๒๔ ๙ ๓๗.๕๐ ๒๐,๓๗๕,๖๖๓ 952,841.62 4.68 

รวม ๑๒๑ ๔๓ ๓๕.๕๔ ๓๔,๗๙๘,๒๖๓ 4,952,807.48 14.23 

 

 

 

 

 



  

๒๙ 
 

 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่  ๑  การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  

จ านวน  ๕  โครงการ  ดังนี้   
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอยเข้าวัดท้ายหาด  
หมู่ที่  ๓ 

๗๘๘,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก  
บริเวณห้องแถวคุณอัญชลี  สุขอุดม  หมู่ที่  ๔ 

๒๘๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๓ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยสุขสมบูรณ์  
๒  (ช่วงที่  ๒)  หมู่ที่  ๖ 

๑๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๔ ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยคุ้งลมทวน 
๑ หมู่ที่  ๒  ต าบลท้ายหาด 

๑๓๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๕ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ท้ายหาด 

๒,๙๔๖,๐๐๐ งบกรมส่งเสริมฯ 
 

รวมงบประมาณ      ๑,๓๑๘,๐๐๐     บาท 
 

 ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน  จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ  จ านวน  ๔  โครงการ  ดังนี้   
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ อุดหนุ น งบประมาณให้ แก่ อ าส าสมั ค ร

สาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)  ต าบลท้ายหาด 
๔๕,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีก าจัดยุง  
ชนิดฝอยละออง  (ULV) 

๗๙,๐๐๐ งบ  อบต. 

๓ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกพ่นควัน 
ก าจัดยุง 

๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๔ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๑๓,๑๙๗.๔๐ งบ  อบต. 
รวมงบประมาณ        ๑๘๗,๑๙๗.๔๐     บาท 

 

 

 

 



  

๓๐ 
 

 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การส่งเสริม
การศึกษา  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๑๖  โครงการ  ดังนี้   
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ สวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ป่วย

เอดส์ในต าบลท้ายหาด 
-  ผู้สูงอายุ  เป็นเงิน  ๖,๐๐๙,๔๐๐  บาท 
-  ผู้พิการ   เป็นเงิน     ๙๐๖,๔๐๐  บาท 
-  เอดส์     เป็นเงิน       ๓๐,๐๐๐  บาท 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 

งบกรมส่งเสริมฯ 

งบ  อบต. 
๒ สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ  

เพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
ชมรมผู้สูงอายุ 

๑๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๓ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ๑๐,๙๘๐ งบ  อบต. 
๔ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ๓,๘๒๕ งบ  อบต. 
๕ ฟันสวย ๓,๘๒๕ งบ  อบต. 
๖ จัดหาครูผู้ดูแลเด็ก  ระดับปฐมวัย ๘๔,๐๐๐ งบ  อบต. 
๗ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสู่อาเซียน ๙๕,๐๐๐ งบ  อบต. 
๘ ปลู กจิ ตส านึ ก เ ยา วชน  ด้ านคุณธรรม  

จริยธรรม 
๑๘,๖๐๐ งบ  อบต. 

๑๐ อาหารกลางวั นของนั ก เ รี ยน โ ร ง เ รี ยน                
วัดท้ายหาด  (พลอยเจียเส็ง) 

๕๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของเด็กเล็ก
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ท้ายหาด 

๒๒๒,๐๐๐  

๑๑ จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับนักเรียน
และเด็กเล็กประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
ท้ายหาด 

๓๔๔,๐๑๑.๙๔ งบ  อบต. 

๑๒ พัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท้ายหาด  ๖๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๓ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต าบลท้ายหาด ๑๒,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๔ ปรับปรุงสนามกีฬา  หมู่ที่  ๓  ต าบลท้ายหาด ๙๙,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๕ แก้ไขปัญหาสังคม 

เงินสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคม  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม 

๓๔,๒๔๐ 
๗๖,๖๐๐ 

งบ  อบต. 
งบ  กองทุน
สวัสดิการฯ 

 

๑๖ พัฒนาสตรีและครอบครัว ๘,๐๔๐ งบ  อบต. 
รวมงบประมาณ   ๑,๖๙๕,๕๒๑.๙๔     บาท 

 



  

๓๑ 
 

 แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ด้านพัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ  จ านวน  ๑  โครงการ  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ อุดหนุนส านั กงาน เหล่ ากาชาดจั งหวั ด

สมุทรสงคราม 
๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ        ๒๐,๐๐๐    บาท 
  

  แนวทางการพัฒนาที่  ๔  ด้านการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษาศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณี  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๕  โครงการ  ดังนี้   
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ จัดงานรัฐพิธี  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

และงานศาสนาพิธีต่าง ๆ 
-  งานวันพ่อฯ  เป็นเงิน  ๖๓,๓๒๕  บาท 
-  งานวันแม่  เป็นเงิน  ๑๙,๐๐๒.๐๕  บาท 
-  งานวันปิยมหาราช  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
-  งานศาสนาพิธีต่างๆ  เป็นเงิน  ๑๓,๙๒๐  บาท 

๙๗,๒๔๗.๐๕ งบ  อบต. 

๒ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๙,๓๓๐ งบ  อบต. 
๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานตามประเพณีส าคัญ

ของท้องถิ่น 
-  งานสงกรานต์  เป็นเงิน  ๓,๕๐๕  บาท 
-  งานแห่เทียนเข้าพรรษา  เป็นเงิน    -    บาท 
-  งานลอยกระทง  เป็นเงิน  ๗,๙๐๐  บาท 

๑๑,๔๐๕ งบ  อบต. 

๔ อุ ด ห นุ น อุ ท ย า น พ ร ะ บ ร ม ร า ช า นุ ส ร ณ์  
พระบาทสมเด็ จพระ พุทธ เลิ ศหล้ านภาลั ย  
(อุทยาน  ร.๒) 

๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๕ สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลท้ายหาด   

๘๕,๐๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ                ๒๕๒,๙๘๒.๐๕     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๓๒ 
 

 ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  บริหารจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบ

เรียบร้อย  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๕  โครงการ  ดังนี้   
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลต่าง ๆ 
-  เทศกาลปีใหม่  เป็นเงิน  ๑๙,๖๖๘.๙๒  บาท 
-  เทศกาลสงกรานต์  เป็นเงิน  ๑๖,๓๗๕  บาท 

๓๖,๐๔๓.๙๒ งบ  อบต. 

๒ จัดหากระจกส่องทางโค้ง ๕๕,๙๐๗.๕๕ งบ  อบต. 
๓ จัดหาเครื่องแบบสมาชิก  อปพร. ๖๗,๒๐๐ งบ  อบต. 
๔ จัดหาถังดับเพลิง ๓๘,๙๘๘ งบ  อบต. 
๕ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๘๘๐,๐๐๐ งบกรมส่งเสริมฯ 

 
รวมงบประมาณ                     ๑๙๘,๑๓๙.๔๗     บาท 

   
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กร/ชุมชน/เครือข่ายอาชีพ  
จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๑  โครงการ  ดังนี้   
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ปล่อยพันธุ์กุ้ง , ปู ๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ                      ๕๐,๐๐๐    บาท 
  

 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ  จ านวน  ๒  โครงการ  ดังนี้   
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๘๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ เ พ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศแก่ เยาวชน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

๙๖,๐๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ     ๒๗๖,๐๐๐     บาท 
 
 
 
 
 



  

๓๓ 
 

 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน

โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๑  โครงการ  ดังนี้   
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายใน

ต าบลท้ายหาด 
๒,๑๒๕ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ      ๒,๑๒๕    บาท 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  

จ านวน  ๔  โครงการ  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต. ระดับอ าเภอ  
ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

๒๒,๕๔๐.๗๖ งบ  อบต. 

๒ จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี  การ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 

๑๓,๑๙๒ งบ  อบต. 

๓ อบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้น าท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง อบต.ท้ายหาด 

๗,๗๕๐ งบ  อบต. 

๔ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ๗๕,๐๐๐ งบ  อบต. 
รวมงบประมาณ       ๑๑๘,๔๘๒.๗๖   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๓๔ 
 

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  
จ านวน  ๕  โครงการ  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในส านักงาน 

อบต. 
๖๐๕,๙๒๐.๙๕ งบ  อบต. 

๒ ทุบรื้ อหอถั งน้ าประปา  หมู่ ที่  ๓  ต าบล                
ท้ายหาด 

๙๙,๐๐๐ งบ  อบต. 

๓ ขยายเขตไฟฟ้าระบบจ าหน่ายอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  (แห่งใหม่)  หมู่ที่  ๔  ต าบล
ท้ายหาด 

๔๕,๒๗๔.๙๑ งบ  อบต. 

๔ ขยายเขตน้ าประปา  การประปาส่วนภูมิภาค
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (แห่งใหม่)  หมู่ที่  
๔  ต าบลท้ายหาด 

๔๕,๖๖๓ งบ  อบต. 

๕ บ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข ๒๘,๕๐๐ งบ  อบต. 
รวมงบประมาณ       ๘๓๔,๓๕๘.๘๖   บาท 

 รวมงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการทั้งสิ้น  (งบ อบต.)       ๔,๙๕๒,๘๐๗.๔๘ บาท 
          (สามล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันสี่บาทเก้าสิบสตางค์ถ้วน) 

 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 กรมส่งเสริมฯ       เป็นเงิน      ๑๐,๗๔๑,๘๐๐      บาท 

 กรมกองทุนสวัสดิการฯ      เป็นเงิน    ๗๖,๖๐๐      บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ๑๐,๘๑๘,๔๐๐     บาท 

 สรุป  :    รวมงบประมาณ (งบ อบต.+เงินอุดหนุน    จ านวนเงิน    ๑๕,๗๗๑,๒๐๗.๔๘    บาท 
(สิบห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

๓๕ 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

             2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน  
ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน  เริ่มตั้งแต่เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนนั้น โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  จึงถือได้ว่าเป็นการตอบสนองความต้องการ แก้ไข
ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน ได้ตรงจุดที่สุด อีกทั้งเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ  ภาคประชาชน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร   ผลที่ได้จากการ
ด าเนินงานจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ และพิจารณาความ
สอดคล้องและค านึงถึงฐานะทางการคลัง (งบประมาณ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ว่ามีเพียงพอ
หรือไม่ อย่างไร 

  ผลที่ส าคัญ คือ เมื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่วมประชาคมต าบล / หมู่บ้าน
ร่วมคิด ร่วมท า เสนอแนะ เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด เช่น เรื่องของถนนหนทาง เรื่อง
การสัญจรต่างๆ ท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีความสะดวกสบายต่อการ
สัญจร / เดินทาง ไปท างาน  การไปมาหาสู่ญาติพี่น้องทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด  ในส่วนของอาชีพ ได้รับการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  หรือกลุ่มสมาชิกต่ างๆ เช่น กลุ่มสตรี  
กลุ่มออมทรัพย์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขเพ่ิมขึ้น   เช่น ด้านสุขภาพร่างกายมีความปลอดภัย
จากโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคติดต่อต่าง ๆ  มีการส่งเสริม (อุดหนุน) อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน ส่งเสริมด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เช่น 
อุดหนุนการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการของการศึกษาตามอัทธยาสัย  (กศน.)  
ได้รับการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์  เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้ พิการ  การช่วยเหลือผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส  เพ่ือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ตามระเบียบก าหนดและตามความเหมาะสม  เป็นต้น  นอกจากนี้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด  ยังเกิดความรู้สึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองเพ่ิมขึ้น เพราะรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ของตนเองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดความ
รักความสามัคคี มีความอาทร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันมากขึ้น เป็นต้น 

       2.2 ผลกระทบ 
  ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ที่เด่นชัดการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด มี
งบประมาณในการด าเนินการอย่างจ ากัดต่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ที่เป็น
โครงการที่เกินศักยภาพใช้งบประมาณจ านวนมาก  จึงจ าเป็นเสนอโครงการเกินศักยภาพเหล่านั้น  ต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือสนับสนุนงบประมาณหรือด าเนินการให้   อาจจะไม่มีความต่อเนื่อง ใน
เรื่องของเวลา หรือการใช้เวลายาวนาน การบริหารจัดการ หรือไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้
ไม่ทันท่วงทีแต่พยายามชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจต่อระบบ ต่อขั้นตอน ต่อการบริหารจัดการต่างๆ ตลอดจน
งบประมาณท่ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถสนับสนุนได้หรือไม่ มากน้อย เพียงใด เป็นต้น 

 



  

๓๖ 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 

         3.1 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา   
  การก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา  ได้บรรจุโครงการที่เป็นความต้องการของเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
และเวทีประชาคมระดับต าบลไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป  เมื่อเทียบกับงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด แล้วไม่สามารถด าเนินการได้ทั ้งหมดภายในปีงบประมาณนั้นๆ และเมื่อ
โครงการที่เสนอเข้ามาไม่ได้ด าเนินการ  แต่ยังคงบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ในปีต่อๆมาอีก ท าให้
โครงการทั้งเก่าและใหม่ สะสมไปเรื่อยๆ อีกทั้งประชาชนอาจขาดความรู้ความเข้าใจ ในส่วนของการ
เสนอปัญหาและความต้องการ  ประชาชนจึงเสนอปัญหาและความต้องการเท่าที่อยากเสนอ  โดยไม่
ค านึงถึง ความจ าเป็นเร่งด่วน  หรือการจัดล าดับความส าคัญก่อน- หลัง หรือโครงการที่เสนอนั้นเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือไม่  อีกทั้งงบประมาณที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด  เป็นต้น  

     3.2 แนวทางการแก้ไข   
    3.2.1  ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจในส่วนของการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนทราบว่า การ  
จัดเวทีประชาคมเพ่ือใคร  ต้องการอะไร  หรือเกิดประโยชน์ต่อใครบ้าง เร่งด่วนหรือไม่ และคุ้มค่าหรือไม่ กับ
การใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการที่น าเสนอนั้น  

 ๓.๒.๑  ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เรื่องการมีส่วนร่วมทั้งฝ่ายผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่  ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ และภาคประชาชน  โดยช่วยกันเสนอปัญหาและความต้องการที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน  หรือไม่
เร่งด่วน  ท าความเข้าใจในการเรียงล าดับความส าคัญ ก่อน - หลัง  ซึ่งในเวทีประชาคมยอมรับและเห็นพ้อง
ต้องกันเป็นเอกฉนัท์ในเวทีประชาคม 

 ๓.๓.๓  การเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ควรเป็นโครงการที่เมื่อมีการน าเสนอแล้ว มี
ความเป็นไปได้ สามารถด าเนินการได้และมีความเหมาะสมกับการใช้งบประมาณหรือไม่ 

 ๓.๓.๔  การเสนอปัญหาและความต้องการ เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมสูงสุดหรือไม่ และมีความ
คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ และท่ีส าคัญ คือ ต้องค านึงถึงฐานะการคลังของท้องถิ่นด้วย  

 ๓.๓.๕  เมื่อมีการเสนอปัญหาแล้ว  การจัดล าดับความส าคัญก่อน - หลัง แล้ว พิจารณาการใช้
งบประมาณแล้ว เป็นมติยอมรับของเวทีประชาคมแล้ว จึงรวบรวม เรียบเรียงและบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (ที่
ผ่านมา) ต่อไป  

 ๓.๓.๖  เมื่อรวบรวมเรียบเรียงเสร็จสิ้น จึงจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน เป็นคณะแรก ซึ่ง
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนขององค์กรทุกส่วน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นตามระเบียบก าหนด มาประชุมกันเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาโครงการทั้งหมด ตามอ านาจหน้าที่ที่ระเบียบก าหนด และเมื่อมติที่ประชุมเห็นว่าครบถ้วน
ถูกต้อง  จึงน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการฯ และตัวแทนจาก
ภาค/ส่วนต่างๆ ที่ระเบียบก าหนด เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการทั้งหมดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก 

 



  

๓๗ 

คณะกรรมการสนับสนุนแล้ว  และเมื่อมีมตเิห็นชอบโครงการฯทั้งหมดแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจึงน าเสนอต่อ สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเพื่อให้เห็นชอบ และเมื่อสภาท้องถิ่นเห็นชอบแล้ว จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และติดประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๓๐  วัน พร้อมทั้งประสานส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ และ
ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ และน าข้อบัญญัติมาจัดท าเป็นแผนด าเนินงานของปีนั้นๆ  ซึ่งขั้นตอนการจัดท า
เหมือนกันทุกขั้นตอน เช่น การด าเนินโครงการ การรายงานติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ตามข้ันตอนที่ระเบียบก าหนดทุกประการ 
 3.๓.๗  มติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่  1๔  ตุลาคม  ๒๕๕9  มีมตเิห็นชอบ ก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา โดย
ให้สอดคล้องกับจังหวัด และให้คณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  จัดประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิมเติม  (ฉบับที่ ๑)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  โดยน าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี               
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพิมเติม  (ฉบับที่ ๑) ด้วย  และ ในเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับต าบล ในวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙   ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดท้ายหาด ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปนั้น มีมติเป็นเอก
ฉันท์ ให้เสนอปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก่อน เพ่ือน าไปบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔)  เพิมเติม  (ฉบับที่ ๑)   สืบเนื่องจากห้วงเวลาในการประมาณราคากลางนั้นไม่เพียงพอต่อ
จ านวนโครงการที่ประชาชนเสนอมา   อีกประการ โครงการใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ยังมี
โครงการที่บรรจุไว้อีกเป็นจ านวนมาก ยังไม่ได้ด าเนินการ สืบเนื่องจากด้านงบประมาณมีอย่างจ ากัด  และมีมติ
เป็นเอกฉันท์ตามที่แจ้ง ที่ส าคัญที่สุด การประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิมเติม  
(ฉบับที่ ๑)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้เสร็จสิ้นและประกาศใช้ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙   
ศกนี้  และทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอีกครั้ง   เพ่ือท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี            
(พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิมเติม  (ฉบับที่ ๑)   ขอให้เสนอโครงการ / ปัญหาต่างๆ ที่ต้องการ ในห้วงเวลาที่จัด
เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือท าแผนเพ่ิมเติมตามที่แจ้งแล้ว  และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถจัดเวที
ประชาคมเพ่ือเสนอโครงการให้องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและงบประมาณของท้องถิ่น  ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต้อง
มีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

  

 
 

 

 
 
 
 
 



  

ส่วนที ่ 3   ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

          1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 เพื่อให้การพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ นั้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) 
1.2.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ัง
คั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

       เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิด
การรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 

1.2.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
       สศช.ได้น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี ๒๕๕๘ ของ สศช.มาประมวลและยกร่าง

แนวคิดยุทธศาสตร์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔  
 



  

๓๙ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

       ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่ วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุม
ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

       ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทาง
การเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติ ธรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอัน
จะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

       ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ า
ภูมิภาค เป็นต้น 

       ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความ 

 



  

๔๐ 
 

สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

       ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 

       ๕) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) 
เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน
และน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การ
รักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) 
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

       ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดย
การปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย 
 
 



  

๔๑ 
 

สนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 

       ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

       ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่ง ขันที่
สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของ
คนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนา
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
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       ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ
ภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

      1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

1) วิสัยทัศน์ 
  “ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยว” 

    ๒) เป้าประสงค์รวม 
 (1) ทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 

 (2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 (3) รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพ่ิมขึ้น 
 (4) แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบ 
 (5) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 3)  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน 

   กลยุทธ์ที่  1.1  บริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ที่  1.2  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่  2.1  เพ่ิมศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่  2.2  สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่  3.1  ป้องกันการกันเซาะชายฝั่ง 
                                กลยุทธ์ที่  3.2  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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4) จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 
(1) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนานาชาติ 
(2)  ฐานการผลิตอาหารสู่ครัวโลก 

 

1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
1) วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม 
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ า แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน” 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 

 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับ วิถีชี วิต
อย่างย่ังยืน 

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า
ท า ง เศ รษฐกิ จ  ต ามวิ ถี
สมุทรสงคราม 

 

1. พัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดย
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและน ากระบวนการ
เรียนรู้  (Learning Process) เข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่น
เฉพาะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือบริการและ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือ
อายุวัฒนะ (Spa and Wellness Tourism) 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน (Cultural 
and Community based Tourism) และการ
ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (Senior Tourism) โดย
สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์   สร้างสรรค์
กิจกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
5.  เสริมสร้ า งความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
2) วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม 
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ า แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน” 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
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แสดงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ที่ สอดคล้องกับ วิถีชี วิ ต
อย่างย่ังยืน 

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า
ท า ง เ ศรษฐกิ จ  ต ามวิ ถี
สมุทรสงคราม 

 

1. พัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดย
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและน ากระบวนการ
เรียนรู้  (Learning Process) เข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่น
เฉพาะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือบริการและ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือ
อายุวัฒนะ (Spa and Wellness Tourism) 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน (Cultural 
and Community based Tourism) และการ
ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (Senior Tourism) โดย
สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์   สร้างสรรค์
กิจกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
5. เสริมสร้ า งความปลอดภัย ในชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
สร้ า ง เสริ มและเพิ่ มขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขันของสินค้าเกษตร
และประมง 

1 .  เ ป็ น แ ห ล่ ง ส ร้ า ง
มูลค่ า เ พ่ิมและจ าหน่ าย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ประมงให้มีความปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน ตอบสนอง
ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรและประมง 
2. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  ประมง
และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล 
3. สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร/ประมง  และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรประมง  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
เ กษตรกรทั้ ง ต ล าดภาย ในประ เทศและ
ต่างประเทศ 
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ     
สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้
การผลิ ตภาค เกษตรกรรม /ประมง   ให้ มี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
สร้ า ง เ ส ริ มและ เพิ่ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขันของสินค้าเกษตร
และประมง 

1. เป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพ่ิม
แ ล ะ จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เกษตรและประมงให้มีความ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
ตอบสนองต่อผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ 

5. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและ OTOP ให้มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ 
6. ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ส ร้ า ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตของประชาชน
แ ล ะ สั ง ค ม ใ ห้ มี ค ว า ม
เข้มแข็งและด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. ประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข
ให้ได้มาตรฐานสากลทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
3. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความม่ันคงและปลอดภัย 
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
สร้างเสริมประสิทธิภาพใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 
 

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

1. ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริม และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการรั กษา เฝ้ า ร ะวั ง  และบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การวิจัย 
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ป็ น
ประชาคมอาเซียน 
 

1. ทุกภาคส่วนมีภูมิคุ้มกัน 
แ ล ะ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ป็ น
ประชาคมอาเซียน 

1. ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้
ทันสมัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มา
เยือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพเพ่ือพร้อมในการเป็นประชาคม
อาเซียนให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



  

๔๖ 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1) วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

 “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประชาชนรักถิ่นก าเนิด  สร้างคุณภาพชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาการศึกษา
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

   2) พันธกิจ 
 1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม 

ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  พัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
 5.  ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7.  พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

3) เป้าประสงค์รวม 
 1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดท าผังเมือง 
 2.  ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้าน

การศึกษา  การกีฬา  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

 3.  ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ห่างไกลยาเสพติด  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 4.  การเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

 5.  เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงพาตนเอง  เพ่ือด าเนินการผลิต  การแปรรูป  และ
การตลาด 

 6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 7.  องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

4) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 



  

๔๗ 
 

แสดงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1 .  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

โครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์   ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  การก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
1.3 การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
1.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

2 .  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิ ล ป ะ  ก า ร กี ฬ า 
วัฒนธรรม  ประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์  
เสริมสร้าง  สุขภาพอนามัย  ป้องกัน  แก้ไข  ควบคุม  โรคติดต่อ  และโรคไม่
ติดต่อ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการ  และ
ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  คนพิการ  
รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
2.4 พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ให้มีความเข้มแข็งภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนภายใต้
กรอบแนวคิดค่านิยม 12 ประการ 
2.6 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

3 .  การพัฒนาด้ า นกา ร     
จั ด ร ะ เ บี ย บชุ มช น /
สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย   

 

3.1 บริหารจัดการการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติด 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอัน
ควร 
3.4 จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
4. การพัฒนาและส่งเสริม 
    การเกษตร การลงทุน  

พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว   

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง  การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
  และปลูกจิตส านึกให้รักถิ่นเกิด 
4.2 ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนา
อาชีพ  เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริม
ทักษะความรู้ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและ
ประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจสามารถขายเครือข่ายการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
4.5 คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน 
4.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  การบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.  การพัฒนาด้ านการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน   

5.1 อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
5.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
5.3 การป้องกันและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  3  น้ า 
5.4 เสริมสร้างการป้องกัน  การกัดเซาะริมตลิ่ง  แม่น้ า  ล าคลอง  และชายฝั่ง
ทะเล 

6. การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ด ี  
 

6.1 เทิดทูน  พิทักษ์  รักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  และบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้  และพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6.7 พัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันปัญหาทุจริตอย่าง
ยั่งยืน 



  

๔๙ 
 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน ์
“ท้ายหาดน่าอยู่    คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา  พัฒนาแบบมี

ส่วนร่วม   ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในต าบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐยึด

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
2.  สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชน ในวิธีท าและวิธีใช้ปุ๋ยชีวภาพ   
4.  สนับสนุนแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ทางด้านการเกษตร 
5.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตสินค้าและบริการโดยการจัดศึกษาอบรมดู

งานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการพัฒนาด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง 

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1.  เสริมสร้างแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคม  ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  เอกชน  และ

ภาคประชาชน  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  ตามหลักพ้ืนฐานการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดหลักปฏิบัติ  6  ประการดังนี้ 

1.1  หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  หมายถึง  การปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ  หรืออ านาจของ  ตัว
บุคคล  จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม  และความยุติธรรม  รวมทั้งมีความรัดกุมและ  รวดเร็วด้วย 

1.2  หลักคุณธรรม (Morality)  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  การ
ส่งเสริม  ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน  เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มี
ระเบียบ  วินัย  ประกอบอาชีพสุจริต  เป็นนิสัย  ประจ าชาติ 

1.3  หลักความโปร่งใส (Accountability)  หมายถึง  ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามี
ความหมาย ตรงข้าม  หรือเกือบตรงข้าม  กับการทุจริต  คอร์รัปชั่น  โดยที่เรื่องทุจริต  คอร์รัปชั่น  ให้มี
ความหมายในเชิงลบ  และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่  ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้
ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ได้สะดวกและเข้าใจง่าย  และมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพ่ือเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส  
ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้ทรงมีพระ
ราชกระแสรับสั่ง  ได้แก่  ผู้ที่มีความสุจริต  และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก  แต่ไม่มีความสุจริต  ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

1.4  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง  การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยว ข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  เป็นคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล  ความคิดเห็น  แนะน า  ปรึกษา  ร่วมวางแผนและร่วม
ปฏิบัติ 
 
 



  

๕๐ 
 

1.5  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ 
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ  การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา   
และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 

1.6  หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)  หมายถึง  การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
ประหยัด  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  และความ
เช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ 

   2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   1) พันธกิจที่ 1 จัดให้มีและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี   

 

2) เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

  3) ค่าเป้าหมาย 
      3.1) จ านวนเส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน 
      3.2) จ านวนการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณถนนที่เพ่ิมขึ้น 
       3.3) จ านวนการติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางบกเพ่ิมขึ้น 

    3.4) จ านวนคลองหรือล าประโดง และแหล่งน้ า ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
    3.5) จ านวนเงินงบประมาณการจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 

 

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

 
 

 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.1จ านวนเส้นทางการคมนาคมและการขนส่งเพ่ิมขึ้น 
1.2 จ านวนสิ่งก่อสร้างสาธารณะที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
1.3 จ านวนการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนที่เพ่ิมขึ้น 

2. พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 2.1 จ านวนการติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางบกที่เพ่ิมขึ้น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 3.1 จ านวนเงินงบประมาณที่สนับสนุนการจัดท าผัง

เมืองและผังเมืองรวม 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

4.1 จ านวนคลอง ล าประโดง และแหล่งน้ า ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 



  

๕๑ 
 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 
6) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้ 
มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1) พันธกิจที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา การกีฬา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) เป้าประสงค์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงาม 

  3) ค่าเป้าหมาย 
      3.1) ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมากข้ึน 
      3.2) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ 
      3.3) ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 

4) กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

 
 
 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการ
บริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ป้องกัน 
แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 

1.1 จ านวนเงินงบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน 
1.2 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การ
กีฬานันทนาการ และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาส 

2.1 จ านวนโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนการศึกษา  
2.2 จ านวนนักเรียน เยาวชน และประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการศึกษา 
2.3 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

1.1 จ านวนประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการ
ช่วยเหลือและการจัดการสวัสดิการสังคม 

4. พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความ
เข้มแข็ง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตาม
หลักค่านิยม 12 ประการ 

4.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
และสถาบันสังคมที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
4.2 จ านวนโครงการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน ปฏิบัติตามกรอบแนวคิดค่านิยม  12 
ประการ 



  

๕๒ 
 

 
 
 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด  กองการศึกษา  และกองสาธารณสุข 
6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
สังคมให้มีความ  เข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1) พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม 

2) เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด ชุมชนมี
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

  3) ค่าเป้าหมาย 
3.1) สังคมเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
 
 

 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5. การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา 
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกัน  สร้างความเข้มแข้งและยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

5.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. บริหารจัดการการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  การ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1.1 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

2. ส่งเสริมสนบัสนนุการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

2.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกัน แกไ้ข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด 

3. ส่งเสริมสนบัสนนุการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการ
ท้องก่อนวัยอันควร 

3.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนนุการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการทอ้งก่อนวัยอันควร 



  

๕๓ 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด   
6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

    6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  เชิง 
อนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

   6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ 

ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย   

2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

1) พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 

2) เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชน องค์กรเอกชน และกลุ่มอาชีพมีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และผลผลิต  

  3) ค่าเป้าหมาย 
    3.1 ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพ่ิมข้ึน 

       3.2 ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมข้ึน 
 

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด   

6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
เกษตรและประมง 
 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/
เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การ
ลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริม
ทักษะความรู้ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ 
 

2. คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน 2.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ใช้แรงงาน 

3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพฐานดั้งเดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.2 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตร 



  

๕๔ 
 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  
การลงทุน  พาณิชยกรรม และการ ท่องเที่ยว   

2.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1) พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

 

2) เป้าประสงค์ที่ 5 ชุมชนมีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

  3) ค่าเป้าหมาย 
      3.1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
    

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุข 
 

6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน   

2.2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
1) พันธกิจที่ 6 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น  และ

เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

2) เป้าประสงค์ที่ 6 องค์กรมีการบริหารงานแบบบูรณาการ มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วน
ร่วมตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 จ านวนโครงการทีส่่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ิมประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล  และน้ าเสีย 

2.1 จ านวนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 

3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ 3 น้ า 
 

3.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการและรักษาความสมดุลของน้ า 



  

๕๕ 
 

  3) ค่าเป้าหมาย 
      3.1) ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

    3.2) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาเสริมสร้างความสามัคคี เทิดทูน พิทักษ์ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

1.1 จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความสามัคคี 
เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.1 จ านวนโครงการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.1 จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

4.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
4.2 จ านวนผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุก
รูปแบบ 

5.1 จ านวนโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 
5.2 ระดับคะแนนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
5.4 ระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ด้านคุณภาพของบริการ ด้าน
ความคุ้มค่าของภารกิจ 

6. ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บ ารุงรักษา/
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนาระบบ
การท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6.1 จ านวนการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน 
6.2 จ านวนบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนาระบบการท างานโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 



  

๕๖ 
 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด  
6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความ 
พร้อมเป็นประชาคมอาเซียน 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองและสังคมที่ดี    

     2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเป็นสภาต าบล             
ท้ายหาด ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดพร้อมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน รวม                 
๒, ๑๔๓ แห่ง  (เฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๔ แห่ง) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๑๙   มกราคม  พ .ศ .  ๒๕๓๙  ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
ประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓  ตอนที่  ๙  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  พ .ศ .  ๒๕๓๙  และมีผลใช้บังคับในวันที่  ๑๙  มีนาคม  
พ .ศ .  ๒๕๓๙   ซึ่งส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ตั้งอยู่เลขที่  ๘๐/๔  หมู่ที่ ๓ ต าบลท้ายหาด 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  นับเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา  ๒๐  ปี  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากตัว
จังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และมีพ้ืนที่รวม  ๔.๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒,๕๘๖  
ไร่  ภายในเขตการปกครองต าบลท้ายหาดประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน  ๖  หมู่บ้าน   

การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้าย
หาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  คือ  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

๕๗ 
 

๒.๔  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  พัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า
และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุขมูลฐาน ยกกระดับ
การบริการทางการแพทย์ 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
ป้องกันแก้ไข ควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจดั
สวัสดิการ  การให้การศึกษา 
การ มีส่วนร่วมทางการศึกษา  
การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก
และเยาวชน ประชาชน คน
พิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส  

 
 
 
 
 
 
 



  

๕๘ 
 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๓  พัฒนาสถาบันครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ให้มีความ
เข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สร้าง
เสริมและพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงครามให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๔  สนับสนุนและสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
บ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๑  บริหารจัดการการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๓  ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคม การจัดระเบียบชุมชน
เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 

 



  

๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้าง
เสริมและพัฒนาฐานอาชีพ
ด้ัง เดิม(ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน) และพัฒนาอาชีพ
อ่ืนๆของท้องถิ่นให้
เข้มแข็งเกิดความเป็น
เครือข่ายวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งภาคพาณิชยกรรม
ของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ 
เอกชน องค์กรชุมชน/
เครือข่ายอาชีพ การ
พัฒนาการผลิต และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรม การ
ประมง การลงทุน  
พาณิชยกรรม การบริการเพ่ือ
สร้างงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สร้าง
เสริมและพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงครามให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๔.๒  ส่งเสริมการใช้และการ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่
กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนใน
การบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศ ๓ น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๑  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนใน
การบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศ ๓ น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๒  บริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๖๐ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

๖.๑  พัฒนาการบริหาร
จดัการที่ดีในองค์กร และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร    

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สร้าง
เสริมและพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงครามให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

๖.๒  ก่อสร้าง/การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน และการ
บ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบกการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 

Strength (S) 
จุดแข็ง 

Weakness (W) 
จุดอ่อน 

๑.  มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน และมีล าคลองน้อยใหญ่ 
ครอบคลุมทั้งต าบล 
๒.  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
๓.  มีน้ าใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี 
๔.  เป็นต าบลที่มีถนนสายส าคัญผ่าน เช่น ถนน
พระราม ๒,  ถนนสายสมุทรสงคราม – ปากท่อ 
๕.  ท าการเกษตร การประมงได้ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม  
๖. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ริมฝั่งแม่น้ าแม่
กลอง  มีแหล่งชมวิถีชีวิตหิ่งห้อยและมีสถานที่พักผ่อน  
,รสีอร์ท  / โฮมสเตย์ 
๗. ประชาชนมีความรักความสามัคคี เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือ๙งกันและกัน 

๑. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีอย่างจ ากัด 
๒. ล าคลองตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม เช่น ผักตบชวา 
๓. ประชาชนเดินทาง / สัญจรทางเรือลดน้อยลง  
๔. ผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถจัดหา
งบประมาณหรือสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการมีน้อย 
๕. เป็นพ้ืนที่ไหลผ่านของน้ าจากจังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรี  
กาญจนบุรี  มีความเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วม  
๖.  การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนและประชาชนใน
พ้ืนที่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง เกิดผลเสียต่อสัตว์น้ า 
 ๗.  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวน
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
๘. ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 



  

๖๑ 
 

วเิคราะห์ภายนอก   (Outside ) 
Opportunity (O) 

โอกาส 

Threat (T) 

อุปสรรค 

1.  ส่วนราชการอื่นของรัฐใหก้ารสนับสนุนด้าน

การพัฒนาและเกษตรกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบุรณ์ เหมาะแก่การ

จัดการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

3.  มีบุคลากรเข้ามาเรียนรู้และศกึษาดูงาน กลุ่ม

แมบ่้าน (ดาหลา) กลุ่มเกษตร ในต าบลสม่ าเสมอ

เหมาะแก่การท าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

4. มีสถาบันการศกึษาระดับประถม มัธยมศกึษา

และ การศกึษาตามอัธยาศรัยในพืน้ที่ 

5.  มีวัดอยู่ในชุมชน จ านวน ๒ วัด  เป็นศาสนา

สถาน ด้านพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจ ประชาชนได ้ 

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีรายได้ไม่

มากนัก  ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐบาล 

๒. ปัญหาด้านศัตรูพชืรบกวน เช่น แมลงด าหนาม เพลี้ย

ไฟ แมลงวันทอง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

3.  ไม่มกีารประกันราคาผลผลติทางการเกษตร เป็นไป

ตามกลไกตลาด 

4.  เริ่มมภีารกิจการถ่ายโอน ที่ได้รับการถ่ายโอนจาก

หนว่ยงานอื่นเข้ามา แตไ่ม่ได้รับการสนับสนุน ด้าน

งบประมาณ  ท าให้จ าเป็นต้องใชง้บประมาณในการ

บริหารจัดการเพิ่มขึน้  

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมถายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน 
ดังน้ี 

๑.๑  ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งขยายไหล่ทางถนนในหมู่บ้านหลายสายเพ่ือให้
ราษฎรในพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 
   ๑.๒  ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพ่ือให้
ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือนและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 

๒.  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดงันี ้
๒.๑  สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเพ่ือการผลิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดม

ทุนจากสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกท่ีต้องการเงินทุน กู้ยืมไปประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
๒.๒  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร         

ดาหลา เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดสนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

๓.  การด าเนินงานด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดังนี ้
๓.๑  จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพ้ืนที่ การแข่งขันกีฬา 
๓.๒  สนับสนุนเบี้ยยังชีพเพ่ือช่วยเหลือและสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ในชุมชน

ได้อย่างมีความสุข 



  

๖๒ 
 

๓.๓  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุต าบลท้ายหาด เพ่ือให้บริการและให้ความรู้ในการด าเนิน
ชีวิตที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 

๓.๔  จัดให้มีการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๕  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองก าลังผสมต าบลท้ายหาด เพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจในการสอดส่อง
ดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพ้ืนที่ 

๔.  การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
๔.๑  ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ราษฎรเกี่ยวกับการขาดน้ าดื่มส าหรับการอุปโภคและบริโภค 
๔.๒  ด าเนินการขุดลอกคลองและล ากระโดงสาธารณะที่ตื้นเขินในพ้ืนที่ 

๕.  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดังน้ี 
๕.๑  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุง และสารเคมีส าหรับก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพ่ือลดการแพร่

ระบาดของยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
๕.๒  ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
๕.๓  ด าเนินการจัดซื้อยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว เพื่อลดปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ 
๕.๔  สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายหาดและอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือ

ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออ่ืนๆในพ้ืนที่ 
๕.๕  สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
๖. การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน 

ดังน้ี 
๖.๑  ส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการบริหารองค์กรโดยการจัด

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  

๖.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริการส่วนต าบล  เช่น         
การจัดท าแผน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจรับพัสดุ 

๖.๓  ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 
๖.๔  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

๗. การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด
ได้ด าเนินงาน ดังน้ี 

๗.๑  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
และสื่ออ่ืนๆที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗.๒  สนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  และอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ 
 



  

๖๓ 
 

๗.๓  สนับสนุนการจัดงานเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภายในชุมชน เช่นประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีสงกรานต์ การท าบุญตักบาตร และงานรัฐพิธีต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้รั บ
ทราบและเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน 

๘.  การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบล      
ท้ายหาดได้ด าเนินงาน  ดังน้ี 

๘.๑  จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโอกาสส าคัญๆต่าง  
๘.๒  จัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งทางบกและทางน้ า 

 ๘.๓  จัดกิจกรรมร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ในต าบลท้ายหาด จัดท าโครงการ คลองสวย 
น้ าใส เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมโดยการจัดกิจกรรมลงแขก ลงคลอง จัดเก็บขยะ และดาย
หญ้าบริเวณสองข้างถนน และแม่น้ าล าคลองสาขาต่าง ๆ โดยเวียนจัดกิจกรรมจนครบทุกหมู่บ้าน  

๙.  การด าเนินงานด้านอื่นๆ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
๙.๑  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการข้อมูลข่าวสาร 

 ๙.๒  ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุก ๆ ด้าน เช่น การช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ การจัดงานประเพณี ต่าง ๆ  หรือวันส าคัญของทางราชการ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การ
ประชาคมหมู่บ้านต าบล  มีการระดมความคิดโดยฝ่ายกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  โดยท าตามอ านาจหน้าที่
ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพื่อน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป      

๒.  ล าคลองตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม 
๓.  ขาดผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถจัดหางบประมาณหรือสนับสนุนข้อมูลด้าน

วิชาการ 
๔.  เป็นพื้นที่ไหลผ่านของน้ าจากจังหวัด  ราชบุรี  กาญจนบุรี  เสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วมและมีวัชพืชไหล

ประบนมากับกระแสน้ า  
 

 
 
 
 
 



  

3.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขอองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด พ.ศ. 2561 - 2564 

  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
ที่สอดคล้องกับวิถี ชีวิต
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : 
สร้างเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและ
ประมง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
สร้ าง เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมให้มีความมั่นคง
เข้มแข็ งและด ารง ชีวิต
ตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
ในกา รบริ ห ารจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ให้มีความพร้อมเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 

แนวทางที่ 1.2 

 
แนวทางที่ 2.4 

 
แนวทางที่ 2.3 

 
แนวทางที่ 2.1 

 
แนวทางที่ 2.2 

 

แนวทางที่ 3.3 

 

แนวทางที่ 2.5 

 
แนวทางที่ 2.6 

 

แนวทางที่ 3.4 

 
แนวทางที่ 3.2 

 

แนวทางที่ 3.1 

 
แนวทางที่ 4.1 

 
แนวทางที่ 4.2 

 
แนวทางที่ 4.3 

 

แนวทางที่ 5.1 

 
แนวทางที่ 5.2 

 
แนวทางที่ 5.5 

 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวดั 

 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต
จังหวัด 
 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น   
 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ จัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย   
 
 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การเกษตร การลงทุน  
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว   
 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน   
 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 
 
 
 
 

แนวทางที่ 1.5 

 

แบบ ยท. 01 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต
จังหวัด 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.
ท้ายหาด 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

 

 
 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 

การคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางน้ ามีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ระบบสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ  
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ชุมชนมีศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณ ี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่ดีงาม 

 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

การพัฒนาระบบการขนส่ง
และโลจสิติกส ์ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง  บ ารุงรักษา
โครงสร้างพืน้ฐานให้ได้
มาตรฐาน 

การพัฒนา
ระบบการ
คมนาคม  
ทางบกและ
ทางน้ า 

 

ส่งเสรมิสนับสนุนการสาธารณสุข
มูลฐานยกระดับการบริการ
ทางการแพทย์ เสริมสรา้ง  
สุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข  
ควบคุมโรคติดต่อ  และโรคไม่
ติดต่อ 

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา การกฬีา
นันทนาการ และปลูกฝังค่านิยม
หลัก 12 ประการ ให้กับเดก็ 
เยาวชน  ประชาชน คนพกิาร 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

พัฒนาสถาบันครอบครัว  
ชุมชน  และสังคม  ให้มีความ
เข้มแข็งภายใต้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง และตาม
หลักค่านิยม 12 ประการ 

สนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งในการบ ารุงรกัษา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่เป็น
ภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็ง
และย่ังยืน ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. ก่อสร้างถนนหินคลุก 
2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
3. ก่อสร้างถนน คสล. 
4. ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. 
5. ก่อสร้างสะพานทางเดนิ
เท้า คสล. 
6. ท าแผน่ปูนทางเดนิเท้า 
7. ก่อสร้างสะพานทอ่ คสล. 
8. ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามคลอง 
9. ซ่อมแซมสิง่กอ่สร้าง
สาธารณะ 
 
 

10. ปรับปรุงคอสะพาน 
คสล. 
11. ซ่อมแซมไหล่ทางถนน 
12. ซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
13. สร้างท่อระบายน้ า/ราง
ระบายน้ า 
 
 

1. ขุดลอกคลอง 
 

5. อุดหนุนโครงการส าหรับ
โรงเรียนวัดท้ายหาด 
6. อุดหนุนโครงการส าหรับ
โรงเรียนท้ายหาด 
7. โครงการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาและส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
 
 
 

1. โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
2. โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพส าหรับ
ผู้พิการ 
3. โครงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพส าหรับ
ผู้ติดเชื้อเอดส ์
4. โครงการเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของเหล่ากาชาด 
 
 
 

1. โครงการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายป้องกัน
โรคไข้เลอืดออก 
2. โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขับ้าและยาคุม 
ก าเนิด 
3. โครงการป้องกนัและ
ระงับโรคตดิต่อ 
4. อุดหนุนโครงการอาสา 
สมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
5. อุดหนนุโครงการสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหนา้ระดับท้องถิ่น 
 
 
 

1. อุดหนุนโครงการจัดงาน
ราชพิธีและรัฐพิธีรวมถึง
ประเพณีที่ส าคัญของชาต ิ
2. โครงการจดักจิกรรมวัน
เฉลิมพระขนมพรรษา “5 
ธันวามหาราช” 
3. โครงการจดักจิกรรมวัน
เฉลิมพระขนมพรรษา “12 
สิงหาคม” 
4.โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
5. จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
6. อุดหนนุงบประมาณให้
มูลนิธอิุทยาน ร.2 
7. จัดกจิกรรมแห่เทียน   
วันเข้าพรรษา 
 
 
 
 

การจดัท า
ผังเมือง
และผังเมือง
รวม 

การพัฒนา
แหล่งน้ าเพือ่
การอุปโภค – 
บริโภค และ
เพื่อการเกษตร 

 

1. จัดท าป้ายบอกเขต
และป้ายบอกทาง 
2. ติดตั้งไฟกระพริบ
จราจร 
3.ติดตั้งกระจกจราจร 
4. ติดตั้งกระจกส่งทาง
โค้ง 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนนุการจัด
สวัสดิการให้ความช่วยเหลอื
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
3. อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
4. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 

1. โครงการศนูย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนและ
เครือข่ายกิจการสตร ี
2. โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรภาครฐั ปฏิบัติ
ตามกรอบแนวคิดค่านิยม
หลัก 12 ประการ 
3. โครงการส่งเสริมให้
ประชาชน ปฏิบัติตาม
กรอบแนวคิดค่านิยม
หลัก 12 ประการ 
 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต
จังหวัด 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย   

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการเกษตร 
การลงทุน  พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว   
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.
ท้ายหาด 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/ สังคม  และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 
 

 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

 

 
 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

การบริหารจัดการการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

การส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายา
เสพติด ตลอดจนฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด 

 

การส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ 
เอกชน องค์กร ชุมชน/
เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ 
เกษตรกรรม การประมง 
การลงทุน พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การบริการ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
และส่งเสริมทักษะความรู้ 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การคุ้มครองส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ใช้
แรงงาน 

การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนา และบริหารการเกษตร 
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิ บัติ โ ดย ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการฝกึอบรม อปพร. 
2. โครงการรณรงค์ป้องกนัลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
3. โครงการซักซ้อมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
4. โครงการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
5. จัดซ้ือเครื่องมือ  วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงาน
ในศูนย์ อปพร. 
 

1. อุดหนนุโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระดับอ าเภอ
และจังหวัด 
2. จัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. โครงการติดตั้งกลอ้ง CCTV 
 
 

1. อุดหนนุโครงการป้องกัน
ก าจัดกระรอกสวน 
2. อุดหนนุโครงการอบรมกลุม่
อาชีพเกษตรกรรม 
 

1. อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลท้ายหาด 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
รวมถึ งการท้ องก่อนวั ย    
อันควร 

1. โครงการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นในชมุชนท้ายหาด 
2. รณรงค์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการท้องก่อนวัยอนัควร 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๗ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขต
จังหวัด 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน   

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.
ท้ายหาด 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน   

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

 

 
ผลผลิต/
โครงการ 

 

 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 

ชุ ม ช น มี ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมและมีการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การอนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย 

การบริหารจัดการและ
รักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ 3 น้ า 
 

 
1. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ต าบลท้ายหาด 
2. อนุรักศ์สิ่งแวดล้อม 
3. ขุดลอกล ากระโดงใน
หมู่บ้าน 

1. จัดเก็บขยะและ
วัชพืชในแม่น้ าล าคลอง 
2. โครงการปล่อย  
พันธุ์กุ้ง 
 

1. จัดซ้ือถังขยะและ 
ฝาปิดถังขยะ 
2. จัดหารถบรรทุก
ขยะ 
3. ส่งเสรมิการคัดแยก
ขยะ หมู่ที่ 1 - 6 
 

องค์กรมีการบริหารงาน
แบบบูรณาการ มีความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วน
ร่วมตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

พัฒนาเสริมสร้างความ
สามัคคี เทิดทนู พทิักษ์
รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

พัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
การมสี่วนร่วมของประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 

การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน บ ารุงรักษา/จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
และพัฒนาระบบการท างาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

พัฒนาส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

 
1. โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน
และระดับต าบล 
2. ส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน 
 

1. โครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

1. โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
อบต.ท้ายหาด 
2. พัฒนาการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน 
3. จัดซื้อ ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาและรื้นถอน/
ท าลายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน 

การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรให้
มีประสิทธิภาพรวมถึง
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ 

1. จัดท าวารสาร แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
2. จัดท าป้ายประชา- 
สัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 
3. เพิ่มจุดการติดต้ัง
ระบบเสียงตามสาย 
 

1. อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 
2. โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน 
3. โครงการจัดอบรมส่งเสริม
การเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการปฏิบัติงาน 
4. โครงการฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
5. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนา 
 
 
 
 
 

6. อุดหนุนโครงการที่เป็น
นโยบายของรัฐหรือ
หน่วยงานราชการอื่นๆ 
หรือ อปท. 
 



  

 
 
 
 



  

๖๘ 
3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ให้มีการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อให้ประชาชนมีงานท า
และมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
กลุ่ม 

ส่งเสริมให้มีการให้ความ 
รู้ในการอบรมเพ่ือให้
ประชาชนมีอาชีพ 

สนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษา และช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
เห็นความส าคัญ 

ส่งเสริมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและดูแลความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีในต าบลให้น่าอยู่ 

 

 
ให้มีการดูแลสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในต าบลท้ายหาด 
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี 
ไม่ถูกทอดท้ิง 

ส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
แสดงความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมในต าบล 

จัดให้มีงานตามประเพณี
ส าคัญในต าบลเพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีให้
อยู่สืบทอดตลอดไป 

ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่าง
พอเพียง ปลูกผักสวนครัว
ภายในบริเวณบ้าน 

 
 

 
โครงสร้างพื้นฐานได้ตาม
ก าหนด 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม  ประเพณี   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อก้าวสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ประชาชนอยู่ร่วมกันมร
สังคมอย่างมีความสุข  
ห่างไกลยาเสพติด  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรกรรม  
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

 
เพื่อให้เกษตรกรมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง 
ได้ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

องค์กรมีการบริหารงานแบบ
บูรณาการ  มีความโปร่งใส  
ประชาชนมีส่วนร่วม  ตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

การพัฒนาด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย-
กรรมและการท่องเท่ียว 

 

 

 
 
 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีและสังคมท่ีดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

“ท้ายหาดน่าอยู่    คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    มีการส่งเสริมอาชีพ
และการศึกษา  พัฒนาแบบมีส่วนร่วม   ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

เป้าประสงค ์
 

แบบ ยท. 02 

ยุทธศาสตร ์
 



  

๖๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑.๑พัฒนาระบบการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การ 
ก่อสร้าง ซ่อมแซม  
ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 
๑.๒ พัฒนาระบบการ
คมนาคมทางบกและทาง
น้ า  
๑.๓ จัดท าผังเมืองและผัง
เมืองรวม 
๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ 
การอุปโภค – บริโภคและ 
เพื่อการเกษตร 

๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุขมูลฐานยกระดับ
การบริการทาง การแพทย์  
เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย 
ป้องกัน แก้ไข ควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุน การมี 
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทาง 
การศึกษา การกีฬา 
นันทนาการให้กับเด็กเยาวชน  
ประชาชน คนพิการ รวมถึง 
ผู้ด้อยโอกาส และปลูกฝัง 
ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒  
ประการ 
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
สวัสดิการให้ความช่วยเหลือ 
เด็ก สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ 
เอดส์ 
๒.๔  พัฒนาสถาบัน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ให้มีความเข้มแข็งตามหลัก 
ของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงภายใต้กรอบแนวคิด 
ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ประชาชนภายใต้กรอบแนว 
คิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๒.๖ สนับสนุนและสร้าง 
ความเข้มแข็งในการบ ารุง 
รักษา ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ 
ปัญญาท้องถ่ิน  เพื่อเป็น 
ภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน ในการเป็น 
ประชาคมอาเซียน   
๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการ 
อนุรักษ์ภาษาท้องถ่ินการใช้ 
ภาษาไทยอย่าง ถูกต้องควบคู่
กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ภาษาประเทศเพื่อนบ้านและ 
วัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบ้าน 
ในการเป็นประชาคมอาเซียน 

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบริหาร 
จัดการการป้องกันและให้ 
ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัย  
การรักษาความสงบเรียบร้อย  
ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน 
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการ 
ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด  
ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติด 
ยาเสพติด 
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการ 
ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม  
รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 
และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนจัด
ระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงาน
ต่างชาติ 

 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
ปลูกจิตส านึกให้รักถ่ินเกิด 
4.2 ส่งเสริมการตลาดและการ
ท่องเที่ยว 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ 
เอกชน องค์กรชุมชน/เครือข่าย 
ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  
การประมง การลงทุน  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
การบริการเพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพ  สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน แลส่งเสริมทักษะ 
ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการผลิต แลจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่า 
เพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขาย
เครือข่ายการตลาดสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
4.5 คุ้มครองส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน 
4.6 สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนา  การบริหารการเกษตร 
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และ
น้ าเสีย 
5.3 การป้องกันและ
รักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์  3  น้ า 
5.4 เสริมสร้างการ
ป้องกัน  การกัดเซาะริม
ตลิ่ง  แม่น้ า  ล าคลอง  
และชายฝั่งทะเล 

6.1 เทิดทูน  พิทักษ์  
รักษาสถาบัน  ชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
6.3 พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็น
ประมุข 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
6.5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึง
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากรทุกรูปแบบ 
6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน  และ
บ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  
และพัฒนาระบบการ
ท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
6.7 พัฒนาการบริหาร
การจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ภายใต้
ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการ
ป้องกันปัญหาทุจริตอย่าง
ยั่งยืน 

แนวทางการ 
พัฒนา 

 



  

4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

 

๗๐ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั 
ระดบั 

กลยทุธ ์

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
สังคมให้มีความ
เข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   

 
 

 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   

 
 

 

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 
 
 
 

 

จ านวนถนน สะพาน 
ทางระบายน้ า ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ          
การคมนาคมแหล่ง
น้ าที่ได้ปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 พัฒนาระบบการขนส่งและ       
โลจิสติกส์ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

 
 

 

- จ านวน 
เส้นทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 
-  ร้อยละ 
ของครัว 
เรือนได้รับ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 
-  ร้อยละ 
ครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้
มากขึ้น 
-  ร้อยละ 
ของครัว 
เรือนมีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 
-  จ านวน 
สะพาน
เพิ่มขึ้น 

 

ปีละ  5  
โครงการ 

-  ก่อสร้างถนน / ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม /  
-  ก่อสร้างสะพาน/ ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม /  
-   ขยายเขตไฟฟา้ 
-   ขยายเขตประปา 
-   งานอื่นๆ 

กองช่าง 
 
 

 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 
การประปาสว่น
ภูมิภาค 
 
 

 

แบบ ยท. 03 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบั 

กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
สังคมให้มีความ
เข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. การพัฒน า
ด้ านโครงสร้ าง
พื้นฐาน   

 
 

 

1. การพัฒน า
ด้ านโครงสร้ าง
พื้นฐาน   

 
 

 

การคมนาคมทั้ง  
ทางบกและทางน้ า  
มีความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั 

 

 
 
ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภค - 
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

มีการติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร
ทางบกที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
มีคลอง ล าประโดง 
และแหล่งน้ า ที่
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

15 
 
 
 
 
 
 
 

3 

30 
 

 
 
 
 
 
 

6 

45 
 
 
 
 
 
 
 

9 

60 
 
 
 
 
 
 
 

12 

พัฒนาระบบการคมนาคมทาง
บกและทางน้ า 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภคและเพื่อการ 
เกษตร 

-  จ านวน 
การติดตั้ง
เครื่อง 
หมาย
จราจร
ทางบกที่
เพิ่มขึ้น 
 

ปีละ 15 ป้าย 
 

 
 
 
 
 
 

ปีละ 3 คลอง
หรือล ากระโดง 

 

- จัดท าป้ายบอกเขตและป้าย
บอกทาง  
- ติดต้ังไฟกระพริบจราจร     
- ติดต้ังกระจกโค้ง  
- ติดต้ังหระจกส่งอทางโค้ง  
-  งานอื่นๆ 
 
 
-  ขุดลอกคลองหรือล ากระโดง 
-  งานอื่นๆ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

 

ส านักงานปลัด 
 
 

 

 

 
 

ส านักงานปลัด 

 
 

๗๑ 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบั 

กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน และ
สังคมให้มีความ
เข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.  การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.  การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมี
สุขภาพดีถว้น
หน้า 

 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 

8 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 
 

12 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

16 
 
 

16 
 
 
 

 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุขมูล-ฐานยกระดับ
การบริการทางการ 
แพทย์  เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย ป้องกัน  แก้ไข 
ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละ 
ของ
ประชาชน
ป่วยเป็น
โรคลดลง 

หมู่บ้านละ 
15,000 บาท 

 
 
 
 

ปีละ 4 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อุดหนุนโครงการอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน  6 
หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท 
 
 
 
- โครงการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ปีละ 2 ครั้งทุก
หมู่บ้านและเมื่อมโีรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่  
- โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและยาคุมก าเนิด  
ปีละ 1 ครั้ง 
- อุดหนุนโครงการสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้าระดบัท้องถิ่นร้อยละ 
30 ของจ านวนเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 

ส่วน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

และ 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท้ายหาด 

 

๗๒ 

77 
78 

แบบ ยท. 0๓ 

หมู่บ้านละ ๑๕,๐00 บาท 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

๗๓ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบั 

กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน และ
สังคมให้มีความ
เข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.  การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.  การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ 
เท่าทัน
สถานการณ์ 
 

1 
 
 

1 
 

184 
 

184 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

 
 

1 
 
 

1 
 

184 
 

184 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

 
 

1 
 
 

1 
 

184 
 

184 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

 
 

1 
 
 

1 
 

184 
 

184 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมทางการศึกษา การกีฬา 
นันทนาการ และปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ  

-  ร้อยละ 
ของเด็ก 
เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับการ
จัด
การศึกษา
หัดเทียมกับ
เด็กในเมือง 
-  จ านวน 
สถานที่ออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 
-  ระดับ 
ความพึง
พอใจของ
เด้ก เยาวชน
และ
ประชาชนที่
ได้รับการ
สนับสนุน
ด้านการกีฬา 
และ
นันทนาการ 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 

ปีละ 184 คน 
 

ปีละ 184 คน 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 

- อุดหนุนโครงการส าหรับ
โรงเรียนวัดท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง)  4 โครงการ 
- อุดหนุนโครงการส าหรับ
โรงเรียนท้ายหาด 4 โครงการ 
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
184 คน 
- อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 184 คน 
- จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ การ
เรียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
- โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง 
- โครงการจัดกจิกรรมการ
แข่งขันกีฬาและส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

ส่วน
การศึกษา 

ส านักงานปลัด 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

๗๔ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบั 

กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน และ
สังคมให้มีความ
เข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.  การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.  การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ 
เท่าทัน
สถานการณ์ 
 

1 
 

746 
 
 

90 
 
 

5 
 
 

1 
 

 
1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

 

2 
 

746 
 
 

90 
 
 

5 
 
 

1 
 

 
1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 

3 
 

746 
 
 

90 
 
 

5 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 

4 
 

746 
 
 

90 
 
 

5 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการให้ความชว่ยเหลอื
เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือ
เอดส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ให้มีความเข้มแข็ง 
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้กรอบแนวคิด
ค่านิยมหลัก  12 ประการ  

-  ระดับ 
ความพึง
พอใจของ
เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ 
คนพิการ 
และ
ผู้ด้อยโอก
าสที่ได้รับ
สวัสดิการ
และการ
ช่วยเหลือ 
 
 
-  ร้อยละ 
ของ
ครัวเรือน 
ชุมชน 
และสังคม
มีความ
เข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น 

ปีละ ๑ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 4 โครงการ 
 

-  โครงการผู้สูงอายุ  1  
โครงการ 
- โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอาย ุ 
746 คน 
- โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ 90 
คน 
-  โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์  5  
คน 
- โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของเหล่ากาชาด 1  โครงการ 
 
- โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนและ
เครือข่ายกิจการสตรี 4 ครั้ง 
- โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
ภาครัฐ ปฏิบัติตามกรอบ
แนวคิดค่านิยมหลกั 12 
ประการ จ านวน 4 โครงการ 
- โครงการส่งเสริมให้
ประชาชน ปฏิบัติตามกรอบ
แนวคิดค่านิยมหลกั 12 
ประการ จ านวน 4 โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

80 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบั

กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน และ
สังคมให้มีความ
เข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.  การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2.  การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ชุมชนมีศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ดีงาม 
 

ประชาชนอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข
มากขึ้น 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

4 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

6 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

8 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 
 

 

สนับสนุนและสรา้งความ
เข้มแข็งในการบ ารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่เป็น
ภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

- ร้อยละ 
ของ
จ านวน
โครงการที่
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
เพื่อให้เกิด
การ
อนุรักษ์
และ
เผยแพร่
ประเพณี 
ศิลปวัฒน
ธรรม
ท้องถิ่น 

ปีละ 8 โครงการ - อุดหนุนโครงการจัดงานราช
พิธีและรัฐพิธีรวมถึงประเพณี
ที่ส าคัญของชาติ  
- โครงการจัดกจิกรรมวัน
เฉลิมพระขนมพรรษา “5 
ธันวามหาราช” 
- โครงการจัดกจิกรรมวัน
เฉลิมพระขนมพรรษา “12 
สิงหาคม” 
- โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
- อุดหนุนงบประมาณให้
มูลนิธิอุทยาน ร.2 
- จัดกจิกรรมแห่เทียนวันเข้า 
พรรษา 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงานปลัด 

 

 

7๕ 

 

81 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดัระดบั
กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
และสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง
และด ารงชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.  การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบยีบชมุชน/
สังคม การรักษา
ความสงบ
เรียบรอ้ย 

3.  การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบยีบชมุชน/
สังคม การรักษา
ความสงบ
เรียบรอ้ย 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สังคมเข้มแข็งและ
มีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

บริหารจัดการการป้องกัน 
บรรเทา สาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน 
แก้ไข ปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

-  จ านวน 
อาสาสมัคร
ป้องกัน และ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ความสงบเรียบ 
ร้อย ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 
 
 
-  ร้อยละของ 
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
รณรงค์ 
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 

- โครงการฝึกอบรม อปพร.      
ปีละ 1 ครั้ง 
- โครงการรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล ปีละ 2 ครั้ง 
- โครงการซักซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 1 ครั้ง/ปี 
- โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัย  
- จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในศูนย์  อปพร. 
 
- จัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี
ละ 1 ครั้ง 
- โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
บริเวณที่ส าคัญทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
  

ส านักงาน
ปลัด 

 

ส านักงานปลัด 

7๖ 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่า1เป้าหมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบั

กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน และ
สังคมให้มีความ
เข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.  การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบยีบชมุชน/
สังคม การรักษา
ความสงบ
เรียบรอ้ย 

3.  การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบยีบชมุชน/
สังคม การรักษา
ความสงบ
เรียบรอ้ย 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

สังคมเข้มแข็งและ
มีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการ
ท้องก่อนวยัอันควร 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละ 
ของ
เยาวชนที่
ท้องก่อน
วัยอัน
ควรลดลง 

ปีละ 1 โครงการ 
 

- โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่นในชุมชนท้ายหาด  
ปีละ 1 ครั้ง  
- รณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการท้องกอ่นวยั
อันควร  ปีละ 1 ครั้ง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

7๗ 

82 
83 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบักล

ยุทธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมและ
พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และ
วัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตอยา่งยั่งยืน  
 

สร้างเสริมและ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
สินค้าเกษตรและ
ประมง 

4.  การพัฒนา
และการส่งเสริม
เกษตรกรรม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม 
และการทอ่งเทีย่ว 

4.  การพัฒนา
และการส่งเสริม
เกษตรกรรม 
การลงทุน 
พาณิชยกรรม 
และการทอ่งเทีย่ว 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชนมี
ความ เข้มแข็ง ความ
มั่นคงในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีอาชพี
และรายได้ที่มั่นคง
เพิ่มขึ้น 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

1 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
1 

ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน 
องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการ
พัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การ
ประมง การลงทุน พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การบริการเพื่อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน และ
ส่งเสริมทักษะความรู้เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
-  สร้างกระบวนการ  มีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และ
บริหารการเกษตร และขับเคลื่อน
ให้ บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

-  ร้อยละ 
ของ
ประชาชนที่
มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
-  ร้อยละ 
ของ
ประชาชนที่
หันมา
ประกอบ
อาชีพของ
ท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 กิจกรรม 

- อุดหนุนโครงการป้องกัน
ก าจัดกระรอกสวน ปีละ 1 
ครั้ง  
- อุดหนุนโครงการอบรม
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ปีละ 
1 ครั้ง 
 
 
 
 

- อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ท้ายหาด ปีละ 1 ครั้ง 

ส านักงาย
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมือง สส 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมือง สส. 

 

 

 

 

7๘ 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบักล

ยุทธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสรมิ
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
มีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 

5. การพัฒนา
ด้านการบรหิาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม-
ชาติ สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

5. การพัฒนา
ด้านการบรหิาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม-
ชาติ สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

ชุมชนมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
มีการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 

อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
 
 
 
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 
 
 
 
บริหารจัดการและรักษา
ความสมดุลของระบบ
นิเวศน์ 3 น้ า 

-  ร้อยละ 
ของป่าชาย
เลนที่ได้รับ
การฟื้นฟู
เพิ่มขึ้น 
 
-  ร้อยละ 
ของขยะมูล
ฝอยลดลง 
 
 
 
-  จ านวน 
โครงการที่ไม่
ท าให้เกิด
ปัญหาน้ า
เสียและไม่
ท าให้เกิด
ปัญหา
มลพิษทาง
น้ า 

ปีละ  1  โครงการ -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ต าบลท้ายหาด 
-  อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
-  ขุดลอกล ากระโดงใน
หมู่บ้าน 
 

- จัดซ้ือถังขยะและฝาปิดถัง
ขยะ  
- จัดหารถบรรทุกขยะ 
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะ  
หมุ่ที่ 1 – 6 
 
- จัดเก็บขยะและวัชพืชใน
แม่น้ าล าคลองทุกคลอง 
- โครงการปล่อยพันธุก์ุ้ง  
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
ส่วน 

สาธารณสุข 
 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 

 

7๙ 

84 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบักล

ยุทธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมประ
สิทธิ- ภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีความ
พร้อมเป็น
ประชาคม
อาเซียน 

6.  การพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมือง
และสังคมที่ดี 

6.  การพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมือง
และสังคมที่ด ี

องค์กรมีการบริหาร
แบบบูรณาการ      
มีความโปร่งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ประชาชนอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี
เกิดผลสัมฤทธิ์
และประสิทธภิาพ
มากขึ้น 

1 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 

1 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 

1 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

1 
 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาความรู้ความเขา้ใจ
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

-  ร้อยละ 
จ านวน
ประชาชนที่
มีส่วนร่วมใน
การบริหาร
ขององค์การ
บิรหารส่วน
ต าบล 
ท้ายหาด 
 
-  ร้อยละ 
ของ
ประชาชนที่
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
ในการ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิป- 
ไตยเพิ่มขึ้น 
-  ร้อยละ 
ของ
ประชาชนที่
รับรู้ข่าวสาร
ของท้องถิ่น
มากขึ้น 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 3 โครงการ 

- โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล  
- ส ารวจและจัดเกบ็ข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน 6 
หมู่บ้าน ทกุครัวเรือน 
 
 
 
 
- โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการเมือง
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
-  จัดท าวารสาร แผ่นพับ  
ป้ายประชาสัมพันธ ์
-  จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ ์
ประจ าหมู่บา้น 
-  เพิ่มจุดการติดตั้งระบบ 
เสียงตามสาย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

๘๐ 

85 

แบบ ยท. 0๓ 



  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดั
ระดบักล

ยุทธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

สร้างเสริมประ
สิทธิ - ภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีความ
พร้อมเป็น
ประชาคม
อาเซียน 

6.  การพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมือง
และสังคมที่ดี 

6.  การพัฒนา
ด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมือง
และสังคมที่ด ี

องค์กรมีการบริหาร
แบบบูรณาการ      
มีความโปร่งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

 องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี
เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
1 
 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรทุก
รูปแบบ 

-  ร้อยละ 
ของบุคลากร 
อบต.ท้าย
หาด ที่ได้รับ
การพัฒนา
ความรู้
ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 4 โครงการ - อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
- โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน  
- โครงการจัดอบรมส่งเสริม
การเพิ่มวามรู ้ความเขา้ใจ 
และทักษะการปฏิบัติงาน - 
โครงการฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ตลอดป ี
- อุดหนุนโครงการที่เป็น
นโยบายของรัฐหรือ
หน่วยงานราชการอื่นๆ หรือ 
อปท. 

ส านักงาน
ปลัด 

ส านักงานปลัด 

 
1 
 
 
 
 

1 
 
1 
 

 
1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

 
1 
 
 
 
 

1 
 
1 
 

 
ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน บ ารุงรักษา/
จัดหาวัสดุอปุกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พัฒนาระบบการท างานโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
-  ร้อยละ 
ของ
ประชาชนที่
พึงพอใจใน
การบริการที่
รวดเร็วและ
มีประสิทธ-ิ 
ภาพ 

 
ปีละ 4 โครงการ 

 
- โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) 
อบต.ท้ายหาด 
- พัฒนาการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน 
-  จัดซื้อ ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาและรื้นถอน/
ท าลายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน 
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ส่วนที่  ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

1. บริการชุมชน 1. เคหะและชุมชน ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

กองช่าง/ 
อบจ.สส. 

2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิ การศึกษา  
ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม   
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริหารชุมชน 
3. การเศรษฐกิจ 
4. การด าเนินงานอ่ืน 
  

1. บริหารงานทั่วไป 
2. การรักษาความสงบภายใน 
3. การศึกษา 
4. สาธารณสุข 
5. สังคมสงเคราะห์ 
6. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
7. การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
8. การเกษตร 
9. งบกลาง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กอง
การศึกษา/ 

กอง
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
รพ.สต. 
ท้ายหาด 

 

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ 
ชุมชน/สังคม การรักษาความ 
สงบเรียบร้อย 
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริหารชุมชน 
๓. การด าเนินงานอ่ืน 
 

1. การรักษาความสงบภายใน 
2. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3. การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
4. งบกลาง 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

4 การพัฒนาและส่งเสริม 
การเกษตร การลงทุน   
พาณิชยกรรม และการ 
ท่องเที่ยว 

1. การเศรษฐกิจ 
 

1. การเกษตร 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
กองคลัง 

5 การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑.บริหารชุมชน 
๒. การเศรษฐกิจ 
 

1. เคหะและชุมชน 
2. การเกษตร 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
กอง

สาธารณสุข 
6 การพัฒนาด้านการบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริหารชุมชน 
 

1. บริหารงานทั่วไป 
๒. การศึกษา 
๓. เคหะและชุมชน 
๔.การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 
/กอง

สาธารณสุข 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 
/กอง

สาธารณสุข 
รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 9  แผนงาน 5  หน่วยงาน 8  หน่วยงาน 

 



  

ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผล 
๕.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  1)  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2555 มาตรา 238 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและ
ผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซ่ึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ และข้อ 29 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

คณะกรรมการติดตามและประ เมินผลแ ผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบล ท้ ายหาด 
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่ 
สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น และสรุปรายงาน
ผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป 
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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น 
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ 
แก่ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

2) แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิ ภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับ
การติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  
อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

1.2  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 1) ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ และข้อ 29 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

2) วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ซึ่งประกอบไปด้วย 
การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท้ายหาดในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ 
e-plan ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 
 

 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้  ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประ เ มิ น ผลกา รด า เ นิ น ง าน โ คร งก าร /กิ จก ร รมทุ กครั้ ง ที่ ด า เ นิ นก าร แล้ ว เ ส ร็ จ และสรุ ป เ ป็ น  
รายไตรมาส ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอ
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน   
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1.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  
สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อาจกระท าได้หลายวิธี เช่น ศึกษา
จากรายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายว่างานลุล่วงไปแล้วเพียงใด สามารถด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดไว้แล้วหรือไม่ ชี้ปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร โดยกระท าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

การประเมินผลจัดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี เพ่ือส ารวจผลว่าได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ส าหรับหลักเกณฑ์กว้างๆที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดหรือประเมินผล เช่น จ านวนโครงการที่มีการด าเนินงาน ผลจากการด าเนินการตามโครงการ
ต่างๆ หรือปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นต้น 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไก ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไปและเป็นการสร้าง
แนวทางการมีส่วนร่วมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละสาขาการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

2) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

เป็นการน าแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีไปด าเนินการให้เกิดผล โดยจะต้องก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและก าหนดวิธีการบริหารจัดการ 

 การติดตาม 
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมของแผน/โครงการ ตามแผนพัฒนาว่าได้มี

การปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 



  

106 
 

3) การประเมินผล 
เป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบว่าแผนงาน/โครงงานที่น าไปปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ อยู่ในระดับ หรือกล่าวอีกในหนึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าแผนงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

4) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
 ก าหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ไปปฏิบัติ โดยแต่งตั้งคณะท างานไม่น้อยกว่า 1 ชุด เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ของท้องถิ่นและสามารถร่วมติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือเสนอความ
ต้องการเพิ่มเติมแก่คณะท างาน เพ่ือน ามาใช้ในการปรับแผนพัฒนาสี่ปีต่อไป 

 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
1. ก าหนดขั้นตอนในการติดตามผลการด าเนินงานของกิจกรรมของแผน/

โครงการประกอบด้วย 3   ขั้นตอน ดังนี้ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 
 ก าหนดกิจกรรมหลักที่ต้องจัดท าเพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จ 
 เรียงล าดับกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการตามล าดับก่อน-หลัง 
 ประมาณเวลาที่จะต้องด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 
 พิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการโดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม 

 การติดตามและการควบคุมโครงการ 
เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของกิจกรรมของโครงการ ในด้านระยะเวลาและ

ค่าใช้จ่าย โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้ก าหนดไว้ในกิจกรรม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของแต่ละโครงการประกอบ 

 การรายงานผล 
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าและ

ปัญหาอุปสรรค์ท่ีพบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
1. วิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ 

สามารถประเมินความส าเร็จและความล้มเหลวได้เป็น 3  ระดับ คือ 
 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์สุดท้าย 

ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมิน คณะท างานติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วง
เวลาในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละแผนงาน/โครงการ
อย่างน้อยแผนงาน/โครงการละ2 ครั้ง และประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมอย่างน้อย 2 ครั้ง แล้ว
รายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นรวมทั้งติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
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 2.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

                 ระเบียบวิธีการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด ได้ศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดท ารายงานผล ความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 6 ยุทธศาสตร์ 
 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด เป็นการติดตามแผนด าเนินงานในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ รวม 6 
ยุทธศาสตร์ มีโครงการที่น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวม ๖๔  โครงการ โดยประเมินความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ในภาพรวมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
ซึ่งในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ได้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนเป็น  ภาพรวมในพ้ืนที่ทั้ง ๖ 
หมู่บ้านซึ่งได้มีวิธีการและการน าเครื่องมือมาใช้ในการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

2.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
   เครื่องมือขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน คือการรวบรวมและออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลได้แก่ การสัมภาษณ์ การสอบถาม 
การสังเกตการณ์ ในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย มี 3 ระดับ ระดับที่ 
3 พอใจมาก ระดับท่ี 2 พอใจ ระดับท่ี 1 ไม่พอใจ   

2) วิธีการประมวลผลข้อมูล 

        วิธีประมวลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด คณะท างานได้รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ มาด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบ ค าถามทุกฉบับ หลังจากด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้ว 2 ประเมินผลโดยหาค่าเฉลี่ย (Percentage) 3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้าย
หาด มีการรายงานผลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ข้อ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา 
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล  
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน  
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เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่าง ๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลมี ดังนี้ 
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แบบท่ี  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว  

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
7. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา   
9. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
10. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่นสี่ปี   
11. มีการทบทวนแผนท้องถิ่นสี่ปี   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ยุทธศาสตร์ที.่..........การพัฒนาด้าน............................................... 

 แผนงาน............................................................... 
 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดโครงการ จ านวนเงินที่ขออนุมัติ จ านวนเงินที่

ด าเนินการ 
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3-1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

สรุปการพัฒนาต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ......................... 

ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่อนุมัติ/บาท 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม 6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3-2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี................................... งบประมาณตาม......................................... 

 
ล าดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน

โครงการใน
แผนพัฒนา

สามปี 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี 

คิดเป็น
ร้อยละ 

     
     
     
     
     
     
     

รวม    

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
มีการก าหนดห้วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่นั้น ควรมีการวางแผนในด้านการเตรียมความพร้อม
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อๆ ไป เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และความแร่งรีบจากห้วงเวลาที่ไม่ได้มีการก าหนดและแจ้งล่วงหน้า ส่งผลให้การด าเนินการมี
ความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  ควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ครั้งต่อๆ ไป 

 
 
 


