
 



ค ำน ำ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดประชาชน 
มากที่สุดและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ในการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล                       
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ และสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  ขอขอบคุณประชาชนทุกหมู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดทุกหมู่ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำประชาคมระดับตำบล เป็นอย่างดี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  สามารถดำเนินการพัฒนาได้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด สามารถพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)    แบบ ผ. ๐1 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                             หน้า    ๑                                                                                                                                                                                                                      
  

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            

           ๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

4 9,800,000 1 5,000,000 1 5,000,000 - - - - 6 19,800,000 

รวม 4 9,800,000 1 5,000,000 1 5,000,000 - - - - 6 19,800,000 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต การศึกษา การ
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

            

          ๒.๓ แผนงานการ 
ศึกษา 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

          ๒.๔ แผนงาน
สาธารณสุข 

1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000 



 
                
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)    แบบ ผ. ๐1 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                             หน้า    ๒                                                                                                                                                                                                                      
  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

          ๒.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

          ๒.๖ แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

รวม 4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 20 550,000 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชมุชน/
สังคม และการรกัษาความ 
สงบเรียบร้อย 

            

          3.2 แผนงานสรา้ง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
 
 
 
 
 



 
                
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                           แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)    แบบ ผ. ๐1 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                             หน้า    ๓                                                                                                                                                                                                                      
  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

            

        5.1 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000 

รวม 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 600,000 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารกจิการบ้าน 
เมือง และสังคมที่ดี 

   -         

๖.๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

1 120,000 - - 1 120,000 - - 1 120,000 3 360,000 

รวม 1 120,000 - - 1 120,000 - - 1 120,000 3 360,000 

รวมท้ังสิ้น 11 10,170,000 7 5,250,000 8 5,370,000 6 250,000 7 370,000 39 21,410,000 

 



 
                
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)    แบบ ผ. ๐1/1 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                                 หน้า    ๔                                                                                                                                                                                                                       
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

            

     ๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

8 6,390,000 - - 1 1,700,000 - - - - 9 8,090,000 

รวม 8 6,390,000 - - 1 1,700,000 - - - - 9 8,090,000 

รวมท้ังสิ้น 8 6,390,000 - - 1 1,700,000 - - - - 9 8,090,000 

 
 
  



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๕                                                                                                                                                                                                                       

 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สราางเสริมแทะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแทะสังคมใหามีความเขามแข็ง แทะ  ารงชีวิตตามหทักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีหง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนา าานโครงสราางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนห์พัฒนา 
เ ็กเท็ก อบต.้าาหหา  

- เพื่อใหาอาคาร
สถาน้่ีมีความมั่นคง
แทะปทอ ภัหอหู่  
ในสภาพ้ี่ใชางานไ า
แทะไม่ก่ออันตราห 
- อาคารสถาน้่ีอหู่
ในสภาพใชางาน ไ า ี
อห่างมีประสิ้ธิภาพ 
- เพื่อความ
เหมาะสมสวหงาม
เป็นระเบีหบ เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน แทะ
เอื้อต่อการเรีหนรูา
ของเ ็ก 

- งานปรับปรุงหทังคา 
- งานปรับปรุงฝ้าเพ าน 
- งานรื้อรางน้ าฝน   
รอบอาคาร 
- งานรางน้ าสแตนเทส 
- งานประตูมาวนหาองครัว 
- งานปูกระเบื้อง
หาองเรีหน 
- งาน้าสี ภาหนอก 
แทะภาหใน 
เป็นไปตามแบบของ 
อบต.้าาหหา  
 

450,000 - - - - ไ างานปรับปรุงหทังคา 
- งานปรับปรุงฝ้า
เพ าน 
- งานรื้อรางน้ าฝน   
รอบอาคาร 
- งานรางน้ าสแตนเทส 
- งานประตูมาวน
หาองครัว 
- งานปูกระเบื้อง
หาองเรีหน 
- งาน้าสี ภาหนอก 
แทะภาหใน 
จ านวน 7 งาน คิ 
เป็นราอหทะ 100 

เ ็กเท็กในศูนห์
พัฒนาเ ็กเท็ก 
อบต.้าาหหา    
มีอาคารสถาน้่ี
้ี่เอื้อต่อการ
เรีหนรูาของเ ็ก
แทะใชางานไ า
อห่างมี
ประสิ้ธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๖                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สราางเสริมแทะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแทะสังคมใหามีความเขามแข็ง แทะ  ารงชีวิตตามหทักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีหง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนา าานโครงสราางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 ก่อสราางอาคาร้ี่  ้า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบท้าาหหา   
(แห่งใหม่)  หมู่้ี่  4  
ต าบท้าาหหา  

เพื่อขหาหแทะ
รองรับขาาราชการ  
เจาาหนาา้่ี  พนักงาน
จาาง  เพิ่มขึ้น
ตทอ จนการ
ใหาบริการแก่
ประชาชนไ ารับ
ความสะ วกแทะพึง
พอใจมากข้ึน 

ก่อสราางอาคาร้ี่  ้าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบท้าาหหา                        
(แห่งใหม่)  หมู่้ี่  4  
ต าบท้าาหหา                      
จ านวน  1  หทัง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - บริหารจ ัการ/
ก่อสราาง้ี่  ้าการแห่ง
ใหม่ จ านวน  1  หทัง  
ประชาชนมีความพึง
พอใจ าานการบริการ
เพิ่มขึ้น  ราอหทะ  80 

ขาาราชการ  
เจาาหนาา้่ี  
พนักงานจาาง            
มีสถาน้่ี
เพีหงพอต่อการ
้ างานของส่วน
ราชการ  แทะ
ประชาชนไ ารับ
ความสะ วก
แทะพึงพอใจ
มากขึ้น 

ส านักปท ั 

 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๗                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สราางเสริมแทะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแทะสังคมใหามีความเขามแข็ง แทะ  ารงชีวิตตามหทักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีหง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนา าานโครงสราางพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการก่อสราาง 
โรงจอ รถขหะ          
หมู่้ี่  4  ต าบท 
้าาหหา  

เพื่อใหามีโรงจอ รถ
ขหะของหน่วหงาน 

ขนา กวาาง  10.๐๐ เมตร  
หาว 10.๐๐  เมตร                 

850,000 - - - - มีโรงจอ รถขหะ  
จ านวน  1  แห่ง 

มีความเป็น
ระเบีหบเรีหบราอห
แทะห ือาหุการใชา
งานของรถขหะ 

ส านักปท ั 
 
 

 

 

 

 

 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๘                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สราางเสริมแทะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแทะสังคมใหามีความเขามแข็ง แทะ  ารงชีวิตตามหทักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีหง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนา าานสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิทปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา้าองถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการ
สวมหมวกนริภัหของ
เ ็กปฐมวัห 

เพื่อสง่เสริมแทะอบรม
ใหาความรูาแกเ่ ็กปฐมวัห 
ครู ผูา ูแทเ ็ก แทะ
ผูาปกครองมีความรูา 
ความเขาาใจตระหนัก
ถึงความส าคัญแทะ
ความปทอ ภัห้าง
ถนน โ หการสวม
หมวกนิรภัห 

เ ็กปฐมวัห ครู ผูา ูแท
เ ็กแทะผูาปกครอง     
ในศูนห์พัฒนาเ ็กเท็ก 
อบต.้าาหหา    
จ านวน 50 ราห 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เ ็กปฐมวัห ครู 
ผูา ูแทเ ็กแทะ
ผูาปกครองในศูนห์
พัฒนาเ ็กเท็ก 
อบต.้าาหหา    
จ านวน 50 ราห 
ไ ารับความรูาความ
เขาาใจแทะใหา
ความส าคญัของ
การสวมหมวก  
นิรภัห คิ เป็น 
ราอหทะ 100 

เ ็กปฐมวัห ครู 
ผูา ูแทเ ็กแทะ
ผูาปกครองในศูนห์
พัฒนาเ ็กเท็ก 
อบต.้าาหหา    
จ านวน 50 ราห 
ไ ารับความรูาความ
เขาาใจแทะใหา
ความส าคญัของ
การสวมหมวก  
นิรภัหุ้กคน 

กอง 
การศึกษา 

  

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๙                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สราางเสริมแทะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแทะสังคมใหามีความเขามแข็ง แทะ  ารงชีวิตตามหทักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีหง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนา าานสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิทปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา้าองถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.๔  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันแทะ
แกาไขปัญหาหาเสพติ  
ต าบท้าาหหา  

เพื่อใหาเ ็ก เหาวชนไ า
รับรูาแทะรับ้ราบถึง
ปัญหาแทะพิษภัหของ
หาเสพต ิ 

จั โครงการ/กิจกรรม 
อบรม/รณรงค์ ใหา
ความรูาแก่เ ็ก        
แทะเหาวชน  
จ านวน ๓๐ ราห 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เ ็กแทะเหาวชน 
ไ าเขาารับการ
อบรมใหาความรูาถึง
ปัญหาแทะพิษภัห
ของหาเสพติ  
จ านวน ๓๐ ราห  
คิ เป็น ราอหทะ 
100 

เ ็ก เหาวชน  
ไ ารับรูาแทะ
รับ้ราบถึง
ปัญหาแทะพิษ
ภัหของหาเสพ
ติ  ุ้กคน 

กอง
สาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๑๐                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สราางเสริมแทะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแทะสังคมใหามีความเขามแข็ง แทะ  ารงชีวิตตามหทักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีหง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนา าานสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิทปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา้าองถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการเหี่หมบาาน
ผูาสูงอาหุ ผูาพิการ แทะ
ผูา าอหโอกาสในพื้น้ี่ 

เพื่อสราางก าทังใจ  
ในการ  าเนินชีวิต
แทะหกระ ับ
คุณภาพชีวิตใหากับ
กทุ่มผูาสูงอาหุผูาพิการ
แทะผูา าอหโอกาสใน
พื้น้ี่ต าบท้าาหหา  

ออกเหี่หมบาานผูาสูงอาหุ 
ผูาพิการแทะผูา าอหโอกาส
ในพื้น้ี่ต าบท้าาหหา   
ร่วมกับ อสม.ต าบท                
้าาหหา   อห่างนาอห
เ ือนทะ  1  ครั้ง 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ผูาสูงอาหุ ผูาพิการ  
แทะผูา าอหโอกาส
ไ ารับการ ูแทใหา
พราอม  ารงชีวิตไ า
อห่างมีความสุข
มากขึ้น   

ผูาสูงอาหุ ผูาพิการ
แทะ
ผูา าอหโอกาส
สามารถใชาชีวิต
ไ าอห่างมี
ความสุขมากข้ึน 

ส านักปท ั 
 

 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๑๑                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สราางเสริมแทะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแทะสังคมใหามีความเขามแข็ง แทะ  ารงชีวิตตามหทักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีหง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนา าานสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิทปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา้าองถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัหรุ่น 

เพื่อเสรมิสราาง้ักษะ
แทะองค์ความรูา้ี่
ถูกตาองเกี่หวกับ
เพศศึกษา แทะการ
ป้องกันโรคติ ต่อ
้างเพศสัมพันธ์ 
แทะการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัหอัน
ควร 

จั อบรมใหาความรูาแทะ
เสรมิ้ักษะการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัหรุ่น แก่
เ ็กแทะเหาวชนต าบท
้าาหหา    
จ านวน  ๕๐ คน   

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ การตั้งครรภไ์ม่พึง
ประสงค์ในวัหรุ่น
ต าบท้าาหหา        
มีจ านวนท ทง  
ราอหทะ  50 

เ ็กแทะเหาวชน
มีความรูาความ
เขาาใจ แทะ
สามารถป้องกัน
ตนเองจาก
โรคต ิต่อ้าง
เพศสัมพันธ์ 
(โรคเอ ส์) แทะ
การตั้งครรภ์
ก่อนวัหอันควร 

ส านักปท ั 
 

 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๑๒                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สราางเสริมแทะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแทะสังคมใหามีความเขามแข็ง แทะ  ารงชีวิตตามหทักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีหง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนา าานการจั ระเบีหบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรีหบราอห 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖๒7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 พัฒนาแทะส่งเสรมิ
หทักธรรมาภิบาท 
ภาคประชาชน 

เพื่อเป็นการพัฒนาแทะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แทะความโปร่งใสตาม
หทักธรรมาภิบาท 

ในพื้น้ี่ต าบท้าาหหา 
หมู่้ี่ ๑ – 6 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ประชาชน  ้้ัง  6 
หมู่บาาน มีส่วนร่วม 
แทะรับรูาความโปร่งใส 
ตามหทักธรรมภภบิาท 
ราอหทะ 60 

ประชาชนมีความรูา
เขาาใจหทักการมี
ส่วนร่วมแทะความ
โปร่งใส  ตาม 
หทักธรรมาภิบาท  

ส านักปท ั 

 

 

 

 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๑๓                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  สราางเสริมประสิ้ธิภาพในการบริหารจั การ ้รัพหากรธรรมชาติ แทะสิ่งแว ทาอมอห่างมีส่วนร่วมุ้กภาคส่วน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  การพัฒนา าานการบริหารจั การแทะการอนุรักษ์้รัพหากรธรรมชาติแทะสิ่งแว ทาอมอห่างหั่งหืน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงภมูิ้ัศน์
ต าบท้าาหหา  

-  เพื่อปรับปรุง
้ัศนีหภาพในต าบท
้าาหหา ใหาสวหงาม 
สะอา  ปทอ ภหั 
- เพื่อสนองนโหบาห
 าานการบริหารงาน
ของรัฐบาทใหาต าบท
เกิ ความสะอา 
แทะน่าอหู ่

บุคคทกร้าอง้ี่แทะ
้าองถิ่นรวมถึงประชาชน
ไ าร่วมกัน  าเนินการใหา
ุ้กหมู่บาานสะอา  
สวหงาม แทะน่าอหู่
หิ่งข้ึน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ้ัศนีหภาพของุ้ก
หมู่บาาน สะอา  
สวหงาม แทะน่า
อหู ่

ต าบท้าาหหา 
ไ ารับการ
ปรับปรุง
้ัศนีหภาพใหา
สวหงาม น่าอหู่
หิ่งข้ึน แทะ
ตอบสนองต่อ
นโหบาหของ
รัฐบาท 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๑๔                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สราางเสริมประสิ้ธิภาพการบริหารจั การภาครัฐใหามีความพราอมเป็นประชาคมอาเซีหน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนา าานการบริหารกิจการบาานเมืองแทะสังคม้ี่ ี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 โครงการเดิม 
จั ้ า  (ปรับปรุง)
ขั้นตอนการน าเขาาขาอมทู
้ี่ ินน าเขาาขาอมูท
เจาาของ้ี่ ินแทะ
้รัพห์สินแทะจั ้ า
ราหการ้ี ่ินแทะสิ่งปทูก
สราาง 

 
-  เพื่อใหา อบต.     
้าาหหา  มีแผน้่ี
ภาษีแทะ้ะเบีหน
้รัพห์สิน้ี่มี
ประสิ้ธิภาพ
สามารถน ามาใชา
งานพราอมรองรับ
การจั เก็บภาษี 
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษี้ี่ ินแทะสิ่ง
ปทูกสราาง  
พ.ศ. 2562 ไ า 

 
พื้น้ี่ หมู้ี่ 1 -  6 

 
120,000 

 
- 

 
120,000 

 
- 

 
- 

 
การจั เก็บราหไ ามี
ประสิ้ธิภาพเพิ่มขึ้น  
ราอหทะ  70 

 
อบต.้าาหหา 
สามารถจั เก็บ
ราหไ าเพิ่มขึ้น 

 
กองคทัง 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                      แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเตมิ/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนา้าองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ิมเติม/เปที่หนแปทง  (ฉบับ้ี่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบท้าาหหา                                                                                                  หน้า    ๑๕                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สราางเสริมประสิ้ธิภาพการบริหารจั การภาครัฐใหามีความพราอมเป็นประชาคมอาเซีหน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนา าานการบริหารกิจการบาานเมืองแทะสังคม้ี่ ี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
10 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
จั ้ า  (ปรับปรุง)
ขั้นตอนการน าเขาาขาอมทู
้ี่ ินน าเขาาขาอมูท
เจาาของ้ี่ ินแทะ
้รัพห์สินแทะจั ้ า
ราหการ้ี ่ินแทะสิ่งปทูก
สราาง 

 
-  เพื่อใหา อบต.     
้าาหหา  มีแผน้่ี
ภาษีแทะ้ะเบีหน
้รัพห์สิน้ี่มี
ประสิ้ธิภาพ
สามารถน ามาใชา
งานพราอมรองรับ
การจั เก็บภาษี 
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษี้ี่ ินแทะสิ่ง
ปทูกสราาง  
พ.ศ. 2562 ไ า 

 
พื้น้ี่ หมู้ี่ 1 -  6 

 
120,000 

 
- 

 
120,000 

 
- 

 
120,000 

 
การจั เก็บราหไ ามี
ประสิ้ธิภาพเพิ่มขึ้น  
ราอหทะ  70 

 
อบต.้าาหหา 
สามารถจั เก็บ
ราหไ าเพิ่มขึ้น 

 
กองคทัง 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๑๖                                                                                                                                                                                                                       

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
 
 
 

โครงการเดิม 
โครงการปรับปรุงถนน  
ซอยพวงมาลัย  3      
หมู่ที่  1  ต าบล                  
ท้ายหาด 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

 
-  งานถนน  คสล.  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
49.00 เมตร  หนา  0.15  
เมตร 
-  ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  
ยาว  12.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 
-  ขนาดกว่าง  1.00 – 
1.40  เมตร  ยาว  15.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

 
120,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกขึ้น   
ร้อยละ  80 

 
การคมนาคม
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กองช่าง 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๑๗                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
1 
 
 
 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมทางเดินเท้า  
ซอยบ้านพวงมาลัย  3  
หมู่ที ่1  ต าบลท้ายหาด 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร 
ไป-มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  49.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
147.00  ตารางเมตร  
พร้อมทางเดินเท้า 

 
150,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชน 
มีเส้นทางสญัจร
สะดวกและ
ปลอดภัย  
จ านวน 1 เส้น 

 
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวก
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๑๘                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
 

โครงการเดิม 
โครงการปรับปรุงถนน
ซอยบางหัวกรวด  2      
หมู่ที่ 5 ต าบลท้ายหาด 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

 
-  งานปูยางแอสฟัลท์              
ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
285.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.05  เมตร  และ
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,140  ตารางเมตร  
พร้อมตีเส้น 
-  งานรางระบายน้ าทั้ง
สองข้าง 

 
 1,850,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกขึ้น   
ร้อยละ  80 

 
การคมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก
และปลอดภัย 

 
กองช่าง 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๑๙                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

  (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
2 
 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการปรับปรุงถนน                
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
พร้อมรางระบายน้ า  
(ช่วงที่ 1) ซอยบางหัวกรวด  2  
หมู่ที่ 5 ต าบลท้ายหาด 

 
เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางสญัจร 
ไป-มาได้สะดวก
และปลอดภัย 

 
ถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี  
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  180.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720  ตารางเมตร   
พร้อมรางระบายน้ า 

 
1,800,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชน 
มีเส้นทาง
สัญจร 
สะดวกขึ้น   
จ านวน 1 เส้น 

 
ประชาชน 
มีเส้นทาง
สัญจร 
ไป-มาสะดวก
และปลอดภัย 

 
กองช่าง 

 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๒๐                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
 
 

โครงการเดิม 
โครงการปรับปรุงถนน
ซอยสุขสมบูรณ์  1      
หมู่ที่ 6 ต าบลท้ายหาด 

 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

 
-  งานถนนเอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  
60.00  เมตร  หนา  
0.05  เมตร 
-  งานรางระบายน้ าทั้ง
สองข้าง 

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกขึ้น   
ร้อยละ  80 

 
การคมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก
และปลอดภัย 

 
กองช่าง 

 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๒๑                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 
3 
 
 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                   
พร้อมรางระบายน้ า                      
ซอยสุขสมบูรณ์  1  
หมู่ที่ 6 ต าบลท้ายหาด 

 
เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางสญัจร 
ไป-มา ได้สะดวก
และปลอดภัย 

 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาวรวม 235.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
พร้อมรางระบายน้ าและ
ท่อระบายน้ า 

 
1,100,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกขึ้น   
จ านวน 1 เส้น 

 
ประชาชน 
มีเส้นทาง
สัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภัย 
 

 
กองช่าง 

 

 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๒๒                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่  2  
ต าบลท้ายหาด 

เพื่อปรับปรุง 
ศาลอเนกประสงค ์
ของหมู่บ้าน   
ใหม้ีความพร้อม 
ในการจัดประชุม 
การประชาคม 
การฝึกอบรม และ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้าน ได้ดี
ยิ่งข้ึน 

งานเทคอนกรีตปรับพ้ืน  
พร้อมปูกระเบื้อง 
งานฝ้าทีบาร ์
งานทาสีภายใน – ภายนอก 
งานไฟฟ้า 
งานติดตั้งสุขภัณฑ ์

200,000 - - - - ศาลา
อเนกประสงค์  
ของหมู่บ้าน 
มีความพร้อม 
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ  ไดด้ียิ่งขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

ศาลา
อเนกประสงค์ 
ของหมู่บ้าน   
มีความพร้อม 
การจัดประชุม 
การประชาคม 
การฝึกอบรม 
และจัดกจิกรรม
ต่างๆ  
ของหมู่บ้าน 
ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๒๓                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตซอล  
พร้อมแผงกั้น 
และไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 3 ต าบลท้ายหาด 

เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน 
และประชาชน. 
ในพื้นที่ มีสถานท่ี
ในการเล่นกีฬา
ประเภทฟุตซอล 
ที่เหมาะสมและ  
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

สนามฟุตซอล  ขนาดกว้าง 
20.50 เมตร  
ยาว 37.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
758.50 ตารางเมตร  
พร้อมแผงเหล็กกั้น และไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

490,000 - - - - เด็ก  เยาวชน
และประชาชน
มีสนามกีฬา
ประเภท 
ฟุตซอล  
จ านวน 1แห่ง 

เด็กเยาวชน 
และประชาชน 
ในพื้นที่  
มีสถานท่ี    
เล่นกีฬา
ประเภทฟุต
ซอล 
ที่เหมาะสม  
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๒๔                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
พร้อมรางระบายน้ า  
ซอยหลังวัดท้ายหาด  
หมู่ที่ 3 ต าบลท้ายหาด 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางสญัจร 
ไป-มา สะดวก 
และช่วยลดปัญหา
น้ าท่วมเส้นทาง
การสญัจร 
หลังวัดท้ายหาด 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 133.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
399 ตารางเมตร  
พร้อมรางระบายน้ า 

400,000 - - - - ประชาชน 
มีเส้นทาง
สัญจรสะดวก
และลดปัญหา
น้ าท่วมทาง
สัญจรหลังวัด
ท้ายหาด   
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชน 
มีเส้นทาง
สัญจร ไป-มา  
สะดวก 
ลดปัญหา 
น้ าท่วม
เส้นทางสญัจร 
ได้ระดับหนึ่ง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๒๕                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
พร้อมรางระบายน้ า  
ซอยสุธาภรณ์ 5   
หมู่ที่ 4 ต าบลท้ายหาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร 
ไป-มา ได้สะดวก
และปลอดภัย 

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ขนาดกว้าง 6.00  เมตร 
ยาว 192.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152 
ตารางเมตร  
พร้อมรางระบายน้ า 

1,850,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกและ
ปลอดภัย   
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
ไป-มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๒๖                                                                                                                                                                                                                       

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า                 
ซอยสุธาภรณ์ 5   
หมู่ที่ 4 ต าบลท้ายหาด 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางสญัจร 
ไป-มา ได้สะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดท่อเหลี่ยม                    
1.20 x 1.20 เมตร         
ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร 
จ านวน 2 แถว  

400,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 
จ านวน ๑ แห่ง 

ประชาชน 
มีเส้นทาง
สัญจร 
ไป-มา สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันดิน ซอยบาง
หัวกรวด  3  หมู่ที่  5  
ต าบลท้ายหาด 

เพื่อลดการ
พังทลายของดินที่
ถูกน้ ากัดเซาะ 

ยาว  96.๐๐  เมตร   
สูง  1.60  เมตร 

- - 1,700,000 - - ด าเนินการสร้าง
ก าแพงกันดินได้  
จ านวน  1  แห่ง  

สามารถลด
การพังทลาย
ของดินที่ถูก
น้ ากัดเซาะ   
ร้อยละ  100 
 

กองช่าง 
 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)   แบบ ผ. ๐2/2 

              แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                          หน้า    27 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง  หมู่ที่  3  
ข้างโรงเรียนวัดท้ายหาด
(พลอยเจียเส็ง)   

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
ข้างโรงเรียน 
วัดท้ายหาดและ
ความปลอกภยั
ของนักเรียน 

ขนาดความยาว  50  เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานของ
ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองสมุทรสงครามที่ก าหนด) 

3,500,000 - - - - สามารถสรา้ง
เขื่อนป้องกันการ
พังทลายของดินได้ 
จ านวน ๑ แห่ง 

ดินข้างตลิ่งไม่
พังทลายและ
เกิดความ
ปลอดภัยส าหรับ
นักเรียนมากขึ้น 

ส านักงาน
โยธาธิการและ

ผังเมือง
สมุทรสงคราม 

 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)   แบบ ผ. ๐3 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                    หน้า    ๒๘                                                                                                                                                                                                                       
 
        

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา 
(งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม 
ศึกษา) 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ าส าหรับศูนย์พัฒนา               
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
จ านวน  1  ชุด 
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
-  เครื่องกรองน  าระบบการกรองแบบรีเวอร์ส 
ออสโมซิส  (RO)  5  ขั นตอน 
-  อัตราการกรองน  าไม่น้อยกว่า  50  ลิตร    
ต่อชั่วโมง 
-  พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง 

15,000 - - - - กอง 
การศึกษา 

2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าบ ารุงและ
ปรับปรุง
ครภุัณฑ์ขนาด
ใหญ ่

โครงการปรับปรุงดัดแปลงครุภัณฑ์รถยนต์
บรรทุกขยะ  ทะเบียน  80 - 5902 
สมุทรสงคราม  จ านวน  1  คัน 
เดิม  -  บรรทุกเฉพาะกิจ  (ขยะแห้ง) 
ปรับปรุงดัดแปลงใหม่เป็น  กระบะบรรทุก
พร้อมชุดเครนติดกระเช้า 
(ราคาตามท้องตลาด) 

950,000 - - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1)   แบบ ผ. ๐3 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                    หน้า    ๒๙                                                                                                                                                                                                                       
 
        

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ าส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท้ายหาด  จ านวน  1  ชุด 
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
-  เครื่องกรองน  าระบบการกรองแบบรีเวอร์ส 
ออสโมซิส  (RO)  5  ขั นตอน 
-  อัตราการกรองน  าไม่น้อยกว่า  50  ลิตร    
ต่อชั่วโมง 
-  พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง 

15,000 - - - - ส านักปลัด 
 

4 แผนงานการรกัษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ 
 

 
 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  3  เครื่อง 
คุณสมบัติ  ดังนี้ 
เลื่อยยนต์ 11.5″ 
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ  
ก าลัง 0.7 แรงม้า  
บาร์ยาว 11.5″ 
เชื อเพลิง น  ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์  
ผสม 2T (ออโต้ลูป)  (ราคาตามท้องตลาด) 

9,000 - - - 
 

- ส านักปลัด 

    รวม 989,000 - - - -  
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
*********************************** 

 ตามที่ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลท้ ายหาด ได้ ด า เนิ นการจั ดท าร่ า งแผนพัฒนาท้ องถิ่ น                     
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑)  แล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 , และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒,ข้อ 22/๑ และข้อ ๒๒/๒     
ประกอบมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ในการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖5  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  ๒๕๖5  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง               
ในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
  
 

 
(นายอรรคพล  งามเผือก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 


