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ค าน า 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และการมีส่วนรว่มของประชาชน 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ไว้ดังนี้ 
 
  “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกันแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี จึงจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ค ำน ำ 
 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ     
โดยมีหลักท่ีว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องน ามา
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 
  แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางหนึ่ง ท่ีจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปฏิบัติงาน
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องด้วยการวางแผน
เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการท่ีหลากหลายของประชาชนและจัดล าดับปัญหา
ความต้องการท่ีจ าเป็นเร่งด่วน โดยใช้ทรัพยากรเท่าท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สามารถใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและ       
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 1. ด้านกายภาพ   

1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ต ำบลท่ำคำ เป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม ต้ังอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอ

ประมำณ 10 กิโลเมตร  และมีเขตติดต่อกับต ำบลต่ำง ๆ ดังนี้ 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกับต ำบลจอมปลวก ต ำบลดอนมะโนรำ อ ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม 

ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลบำงช้ำง อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับต ำบลคลองเขิน ต ำบลนำงตะเคียน อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัด 
  สมุทรสงครำม  

  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับต ำบลบำงกระบือ อ ำเภอบำงคนที  จังหวัดสมุทรสงครำม 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ    

ลักษณะภูมิประเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคำ พื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีรำบลุ่ม  
มีล ำคลองผ่ำนหลำยสำย ล ำคลองท่ีส ำคัญ ได้แก่ คลองท่ำคำ คลองศำลำ และคลองวัดมณีสรรค์ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดูกำล คือ 
1. ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่ช่วงกลำงเดือนกุมภำพันธ ์- พฤษภำคมสภำพอำกำศไม่ร้อนจัด 
2. ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนำยน – ตุลำคม เนื่องจำกได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ 
   ลมมรสุมจำกทะเลจีนใต้จึงท ำให้ฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลำนำนและฝนตกชุกในเดือน 
   กันยำยน - ตุลำคม 

    3. ฤดูหนำวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์เนื่องจำกตั้งอยู่ใกล้ทะเลจึงท ำให้อำกำศไม่    
       หนำวจัดและมีช่วงเวลำเพียงส้ันๆ 

1.4 ลักษณะของดิน 
     กึ่งจืด กึ่งเค็ม เป็นดินปนทรำย เนื้อ ร่วนหยำบ 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
     น้ ำจืด น้ ำเค็ม น้ ำกร่อย 

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
       - ต้นมะพร้ำว 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
    ต ำบลท่ำคำแบ่งเขตกำรปกครองเป็น 12 หมู่บ้ำน 
   1.  บ้ำนคลองมะขวิด 
   2.  บ้ำนคลองศำลำ 
   3.  บ้ำนคลองบ้ำนใต้ 
   4.  บ้ำนคลองวัดมณีสรรค์ 
   5.  บ้ำนคลองท่ำคำ 
   6.  บ้ำนคลองผู้ใหญ่ป๋อ 
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     7.  บ้ำนคลองพลับ 

     8.  บ้ำนคลองตรง 

                        9.  บ้ำนปลำยคลองตรง 
                        10. บ้ำนคลองบำงกึ่ง 
               11. บ้ำนคลองสวนทุ่ง 
         12. บ้ำนคลองขุดเจ๊ก 

  2.2  การเลือกต้ัง  
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคำ ได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมื่อวันท่ี  7  ตุลำคม  2555    

1.  การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
     มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  2 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  4,231  คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   3,266  คน     คิดเป็นร้อยละ  77.19   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   2,959  บัตร คิดเป็นร้อยละ  90.60     
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย       234  บัตร คิดเป็นร้อยละ   7.16  
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน      73    บัตร คิดเป็นร้อยละ   2.24     

2.  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (รวม 12 เขตเลือกต้ัง) 
       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  4,231 คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   3,266 คน     คิดเป็นร้อยละ  77.19 
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   3,167  บัตร คิดเป็นร้อยละ  96.97 
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย           62   บัตร คิดเป็นร้อยละ    1.90    
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน       37  บัตร คิดเป็นร้อยละ    1.13  

     การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกเป็น  12  เขตเลอืกต้ัง 
 เขตเลือกต้ังท่ี 1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  1 

จ ำนวน 3 คน 
       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  169  คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   136  คน     คิดเป็นร้อยละ  80.47  
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   133 บัตร คิดเป็นร้อยละ  97.79  
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย        2 บัตร คิดเป็นร้อยละ    1.47  
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     1    บัตร คิดเป็นร้อยละ    0.74  
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 เขตเลือกต้ังท่ี 2  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  2 
จ ำนวน 4  คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  412   คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   316  คน     คิดเป็นร้อยละ  76.70   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   310    บัตร คิดเป็นร้อยละ  98.10  
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย       3   บัตร คิดเป็นร้อยละ   0.95  
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    3   บัตร คิดเป็นร้อยละ   0.95  

 เขตเลือกต้ังท่ี  3  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  3 
จ ำนวน 3  คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  212    คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   178   คน     คิดเป็นร้อยละ  83.96 
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   196 บัตร คิดเป็นร้อยละ  94.94 
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย      8    บัตร คิดเป็นร้อยละ   4.49 
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    1 บัตร คิดเป็นร้อยละ   0.56  

 เขตเลือกต้ังท่ี  4 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  4 
จ ำนวน 3 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  475   คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   342   คน     คิดเป็นร้อยละ  72.00 
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   331  บัตร คิดเป็นร้อยละ  96.78  
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย      6   บัตร คิดเป็นร้อยละ    1.75     
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    5     บัตร คิดเป็นร้อยละ    1.46  

 เขตเลือกต้ังท่ี  5 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  5 
จ ำนวน 7 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  504  คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   398  คน     คิดเป็นร้อยละ  78.81   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   390  บัตร คิดเป็นร้อยละ  97.99  
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย      7 บัตร คิดเป็นร้อยละ    1.76  
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    1   บัตร คิดเป็นร้อยละ    0.25  

 เขตเลือกต้ังท่ี  6  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  6      
จ ำนวน  7 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  449    คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    365   คน     คิดเป็นร้อยละ  81.29   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี    359 บัตร คิดเป็นร้อยละ  98.36  
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย      4   บัตร คิดเป็นร้อยละ   1.10  
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    2   บัตร คิดเป็นร้อยละ   0.55  
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 เขตเลือกต้ังท่ี  7  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  7  
จ ำนวน  4 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  268   คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   230   คน     คิดเป็นร้อยละ  85.82   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   219 บัตร คิดเป็นร้อยละ  95.22 
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย    11  บัตร คิดเป็นร้อยละ  4.78     
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    -  บัตร คิดเป็นร้อยละ     - 

 เขตเลือกต้ังท่ี  8  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  8  
จ ำนวน  4 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  526   คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   384   คน     คิดเป็นร้อยละ  73.00   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   378 บัตร คิดเป็นร้อยละ  98.44 
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย      2  บัตร คิดเป็นร้อยละ  0.52     
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    4  บัตร คิดเป็นร้อยละ  1.04 

 เขตเลือกต้ังท่ี  9  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมู่ท่ี  9  
จ ำนวน  4 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  352   คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   260   คน     คิดเป็นร้อยละ  73.86   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   254 บัตร คิดเป็นร้อยละ  97.69 
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย      2  บัตร คิดเป็นร้อยละ  0.77     
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    4  บัตร คิดเป็นร้อยละ  1.54 

 เขตเลือกต้ังท่ี  10 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ท่ี 10  
จ ำนวน  3 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  242   คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   178   คน     คิดเป็นร้อยละ  73.55   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   157 บัตร คิดเป็นร้อยละ  88.20 
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย    14  บัตร คิดเป็นร้อยละ  7.87     
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    7  บัตร คิดเป็นร้อยละ  3.93 

 เขตเลือกต้ังท่ี  11 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ท่ี 11  
จ ำนวน  3 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  301   คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   245   คน     คิดเป็นร้อยละ  81.40   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   235 บัตร คิดเป็นร้อยละ  95.92 
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย      2  บัตร คิดเป็นร้อยละ   0.82     
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    8  บัตร คิดเป็นร้อยละ   3.27 
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 เขตเลือกต้ังท่ี  12 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ท่ี 12  
จ ำนวน  4 คน 

       1.1 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  320   คน 
       1.2 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   234   คน     คิดเป็นร้อยละ  73.13   
       1.3 จ ำนวนบัตรดี   232 บัตร คิดเป็นร้อยละ  99.15 
        1.4 จ ำนวนบัตรเสีย      1  บัตร คิดเป็นร้อยละ   0.43     
       1.5 จ ำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    1  บัตร คิดเป็นร้อยละ   0.43 
 3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร  

- ประชำกรท้ังส้ิน  5,494  คน  แยกเป็น  ชำย 2,684  คน  หญิง 2,810  คน  
- จ ำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน 1,514 ครัวเรือน  
- มีควำมหนำแน่นต่อพื้นท่ีเฉล่ีย  464  คน / ตำรำงกิโลเมตร  

 3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม(คน) 
รวมทั้งหมด 
น้อยกว่ำ 1 ปี 

1 -  2 ปี 
3 -  5 ปี 

6  - 11 ปี 
12  - 14 ปี 
15 - 17  ปี 
18 - 25 ปี 
26 - 49  ปี 
50 - 60  ปี 
60  ปีข้ึนไป 

2,684 
19 
57 

100    
185 
94    

115     
384  

1002   
442  
286    

2,810 
24 
46 
91   

172 
85   
82  

282 
991     
454     
583  

5,494 
43 

103 
191 
357    
179 
197 
666 

1993 
896 
869 

  ท่ีมำ  : ข้อมูลจำก จปฐ. ต ำบลท่ำคำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม   
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 4. สภำพทำงสังคม   
  4.1 กำรศึกษำ  
 -  โรงเรียนประถมศึกษำ     2  แห่ง (วัดเทพประสิทธิ์, วัดมณีสรรค์) 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษำ    1  แห่ง  (โรงเรียนเทพสุวรรณชำญวิทยำ) 
 -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    1  แห่ง (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองมะขวิด) 
  -  ท่ีอ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน      4  แห่ง   
  -  หอกระจำยข่ำว        11  แห่ง   
  -  ศูนย์กำรเรียนชุมชน    1  แห่ง 
  4.2 สำธำรณสุข 
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  2  แห่ง 
  -  อัตรำกำรมีและกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ ร้อยละ    100 
  4.3 อำชญำกรรม 
    -  ลักทรัพย์ 
  4.4   ยำเสพติด  
       - ยำบ้ำ    
  4.5    กำรสังคมสงเครำะห์  
    - คนชรำ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกำส 

 5. ระบบบริกำรพื้นฐำน  
  5.1 กำรคมนำคมขนส่ง  
    - คมนำคมทำงบก และกำรคมนำคมทำงน้ ำ 
       - อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอ  10  กิโลเมตร   
  5.2 กำรไฟฟ้ำ  
    พื้นท่ีในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคำมีไฟฟ้ำเข้ำถึงท้ัง 12 หมู่บ้ำน จ ำนวนประชำกร 
มีไฟฟ้ำใช้ประมำณ 1,485 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  98    
  5.3 กำรประปำ 
       -  ประปำหมู่บ้ำน     15  แห่ง 
        -  ถังเก็บน้ ำฝน     2   แห่ง 

          - ประปำส่วนภูมิภำค     12  แห่ง 
  5.4   โทรศัพท์  
       -  โทรศัพท์สำธำรณะ    17   แห่ง 
         -  เสำสัญญำณโทรศัพท์      4   แห่ง 
  5.5    ไปรษณีย์หรือกำรส่ือสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       - ไม่มี  
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 6. ระบบเศรษฐกิจ    
  6.1 กำรเกษตร  
    -  ท ำสวน ท ำไร่ กำรเล้ียงสัตว์ 
  6.2 กำรประมง  
    - ไม่มี  
  6.3 กำรปศุสัตว์  
       - ไม่มี 
  6.4 กำรบริกำร  
    - รีสอร์ท โฮมสเตย์ บ้ำนเช่ำ ร้ำนตัดผม 
  6.5 กำรท่องเท่ียว   
    - ตลำดน้ ำท่ำคำ 
  6.6 อุตสำหกรรม  
    - น้ ำตำลมะพร้ำว  
  6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 

      - วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรท ำนบ หมู่ท่ี 5, วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ ำตำล 
            มะพร้ำวแท้ หมู่ท่ี 5  

  6.8 แรงงำน  
    - คนในท้องถิ่น พม่ำ (เล็กน้อย)  
 7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1 กำรนับถือศำสนำ 
       - ประชำกรส่วนมำกนับถือศำสนำพุทธ  
  7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
       - ประเพณีไทยกวนกระยำสำรท ประเพณีตักบำตรพระทำงน้ ำ ประเพณีสงกรำนต์ (แห่หลวง 
                พ่อบ้ำนแหลม) ประเพณีลอยกระทง 
     7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
       - ภูมิปัญญำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนจะประกอบไปด้วย  ภูมิปัญญำในเรื่องของพิธีกรรมต่ำงๆ    
         ภูมิปัญญำในเรื่องของนวดแผนไทย  ภูมิปัญญำเศรษฐกิจพอเพียง  กำรท ำน้ ำตำลมะพร้ำว  
         จักสำนทำงมะพร้ำว 
       - ใช้ภำษำกลำง  เป็นภำษำพูด  ไม่มีภำษำถิ่น 
  7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
       - น้ ำตำลมะพร้ำว 
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 8. ทรัพยำกรธรรมชำติ   
  8.1 น้ ำ 
       - คลองท่ำคำ คลองศำลำ และหนองน้ ำจืด 
  8.2 ป่ำไม้ 
       - ป่ำประเภทผลัดใบ ป่ำหญ้ำ มะพร้ำว 
  8.3 ภูเขำ 
      - ไม่มี 
  8.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
       - ดินเค็ม ท ำให้ปลูกพืชผักผลไม้ได้บำงชนิด 

 9. อื่น ๆ (ถ้ำมีระบุด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 
 1. ส ร ุปผลกำร ด ำ เ น ิน ง ำนตำมงบ ประม ำณที ่ไ ด ้ร ับ  และกำ ร เบ ิก จ ่ำ ย งบปร ะมำณ ใ น
ปีงบประมำณ 
    พ.ศ. 2557 - 2560   
                1.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

   - การต้ังงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน  
15 3,592,810 16 4,491,000 21 4,339,882 3 205,000 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 

5 157,800 6 260,000 7 260,000 1 18,000 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 
สังคม 

11 9,016,600 8 9,184,400 11 9,961,720 11 10,456,580 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3 479,000 3 489,000 3 451,104 4 653,500 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

15 3,190,744.68 17 5,013,445 19 3,759,120 12 3,134,940 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรท่องเท่ียว 

2 1,020,000 1 100,000 1 200,000 - - 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข 

6 797,565 5 457,440 4 376,240 3 290,000 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรเมือง กำรบริหำร  
กำรปกครอง 

10 6,961,000 12 3,496,650 14 2,661,650 10 6,685,000 

รวม 67 25,212,519.68 68 23,491,935 80 22,009,716 44 21,488,020 
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 - การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน  

14 2,991,138 16 3,950,068.90 21 4,055,561.11 - - 

2. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

5 155,800 5 157,500 7 257,200 - - 

3. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน สังคม 

10 8,722,537.14 6 8,814,800 11 9,815,088 - - 

4. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 

3 425,820.48 3 464,730 3 393,504 - - 

5. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

15 3,038,062.80 16 3,067,213.30 18 2,989,186.04 - - 

6. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
ท่องเท่ียว 

2 934,170 1 86,940 1 116,080   

7. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข 

6 464,860 5 367,440 4 376,240   

8. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรเมือง 
กำรบริหำร  
กำรปกครอง 

8 5,504,698.74 11 2,643,346 12 1,224,330   

รวม 63 22,237,087.16 63 19,552,038.20 77 19,227,189.15 - - 
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    1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางแสดงจ านวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี 2559 

แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนา

ประจ าปี 
(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่

ด าเนินการจริง 
(โครงการ) 

ร้อยละ จ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนา

ประจ าปี 
(โครงการ) 

จ านวน
งบประมาณที่ 
ด าเนินการจริง 

(โครงการ) 

ร้อยละ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  

27 21 77.78 25,863,882 4,055,561.11 15.68 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

9 7 77.78 300,000 257,200 85.73 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 

21 11 52.39 14,269,150 9,815,088 68.79 

4. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

7 3 42.86 634,000 393,504 62.07 

5. ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 

21 18 85.71 3,305,260 2,989,186.04 90.44 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรท่องเท่ียว 

10 1 10 7,310,000 116,080 1.59 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุข 

12 4 33.33 959,000 376,240 39.23 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร  
กำรปกครอง 

18 12 66.67 16,390,000 1,224,330 7.47 

รวม 125 77 61.60 69,031,292 19,227,189.15 27.85 
 
 1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ  

 แผนงำน/โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรท้ังหมดในปีงบประมำณ 2559 นั้นสำมำรถสรุปผลกำรพัฒนำใน
ด้ำนต่ำง ๆ ได้ดังนี้  

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ปรับปรุงและก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร เพื่ออ ำนวย

ควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ประชำชน ควำมสวยงำมของบ้ำนเมือง กำรระบำยน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วม เช่น 
กำรก่อสร้ำงถนน กำรปรับปรุง บุกเบิกถนน กำรก่อสร้ำงท่อเหล่ียม เป็นต้น  
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2. ด้านแหล่งน้ า 

      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคำได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ เพื่อลดปัญหำกำรขำด
แคลนน้ ำในช่วงหน้ำแล้ง ซึ่งเป็นปัญหำเร่งด่วนท่ีจะต้องด ำเนินกำรโดยกำร ขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำล ติดต้ังระบบ
น้ ำประปำส่วนภูมิภำค และขุดลอกคูคลอง เป็นต้น  

3. ด้านเศรษฐกิจ 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคำได้ด ำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนำอำชีพ และ

เน้นกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงรำยได้ เช่น กำรอุดหนุนงบประมำณให้กับกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ  และกำรฝึกอบรมอำชีพ
ให้กับประชำชน 

4. ด้านสังคม  
             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคำได้ด ำเนินกำรพัฒนำสังคม ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
   4.1 ด้านสาธารณสุข มุ่งส่งเสริม สนับสนุน กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
เช่น จัดซื้อวัคซีน, น้ ำยำ และสำรเคมีต่ำง ๆ อุดหนุนงบประมำณให้กับ รพ.สต.ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  
   4.2 ด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำควำมรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อุดหนุนงบประมำณให้กับโรงเรียนในพื้นท่ีต ำบล 
   4.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน ท้องถิ่น 
เช่น กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ  ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นในชุมชน 
   4.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ มุ่งส่งเสริมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับต่ำง ๆ กำรจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬำให้ชุมชน หมู่บ้ำน   
   4.5 ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนให้หมดไป 
เช่น โครงกำรรณรงค์และให้ควำมรู้แก่เยำวชนเกี่ยวกับยำเสพติด  
   4.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มุ่งเน้นกำรป้องกันภัยต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น กำร
ฝึกอบรม อปพร. , กำรจัดซื้อและเปล่ียนสำรเคมีดับเพลิง เป็นต้น 
   4.7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มุ่งเน้นให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเช้ือเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมได้มีโอกำสท่ีดีขึ้น เช่น โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร  เป็นต้น  
   4.8 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นกำรให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีทันสมัย เช่น 
โครงกำรอินเตอร์เน็ตต ำบล กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชน ก่อสร้ำง/ปรับปรุงหอกระจำยข่ำว 

 5. ด้านการเมืองการบริหาร   
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคำได้ด ำเนินกำรในด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรท่ีมุ่งพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรให้ประชำชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ท่ีทันสมัยมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เช่น โครงกำร
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับบุคลำกร, ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. เป็นต้น  

 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเท่ียว  โดยกำรปลูกต้นไม้, สร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชนในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในต ำบล 
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 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
            2.1 ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส ำคัญ 
    - ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน     ประชำชนได้รับควำมสะดวก สบำยในกำรสัญจรไปมำและสำมำรถ
ขนถ่ำยผลิตผลทำงกำรเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว 

 - ด้ำนแหล่งน้ ำ ประชำชนมีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคมำกขึ้น 
     2.2 ผลกระทบ   
   - ไม่มี 

 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2560  
     - งบประมำณไม่เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3  
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  
“ ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง ” 
   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน ์ 

“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ 
ในกำรท่ีจะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทยสังคมมี
ควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

        1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้ำง

ควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 
(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม

มั่นคงชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล  
(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลย

ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 
(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคง

ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม  
(7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     (3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพ

แรงงำนและพฒันำ SMEs สู่สำกล  
     (4) กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำ

ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
     (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
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     (6) กำรเช่ือมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
 (4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะท่ีดี  
 (5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
    (2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ  
    (3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    (5) พัฒนำกำรส่ือสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนักำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
     (2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพท้ัง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร 
      จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
      (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
      (4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
      (5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
      (6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดท่ีเหมำะสม  

    (2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
  (3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
  (4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
  (7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหนว่ยงำนภำครัฐ 
  (8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
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      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
กำรพัฒนำประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) อยู่ในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหำพื้นฐำนหลำยด้ำนท่ีส่ังสมมำนำนท่ำมกลำงสถำนกำรณ์
โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดมำกขึ้น กำรพัฒนำเทคโนโลยีจะมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
และเป็นรูปแบบของวิวัฒนำกำรท่ีจะกระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ในสังคมและกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก 
ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำท่ีรุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้ำทำยอย่ำงมำกท่ีจะต้องเร่งพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคล่ือนกำรพัฒนำในทุกด้ำนภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศมีข้อจ ำกัดหลำยด้ำน แต่กำรแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมำก อำทิคุณภำพคนไทยยังต่ ำ ก ำลังแรงงำนมีปัญหำ
ท้ังในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขำดคุณภำพและมีควำมเหล่ือมล้ ำสูง โครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมสูงวัย
ส่งผลให้ขำดแคลนแรงงำน โดยท่ีประชำกรวัยแรงงำนลดลงต้ังแต่ปี 2558 และโครงสร้ำงประชำกรจะเข้ำสู่สังคมสูงวัย
อย่ำงสมบูรณ์ภำยในส้ินแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมร่อยหรอเส่ือมโทรมอย่ำงรวดเร็ว
เป็นท้ังต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ำยแรงต่อคุณภำพชีวิตประชำชน ในขณะท่ีกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐยัง
ด้อยประสิทธิภำพ ขำดควำมโปร่งใส และมีปัญหำคอรัปช่ันเป็นวงกว้ำง ท่ำมกลำงปัญหำท้ำทำยท่ีหลำกหลำยดังกล่ำวซึ่ง
เป็นอุปสรรคส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว ก็เป็นท่ีตระหนักร่วมกันในทุกภำคส่วนว่ำประเทศจะพัฒนำ
ต่อไปให้เป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ในระยะยำวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มกำรลงทุนเพื่อ
กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุก
ด้ำนและในทุกช่วงวัย และพัฒนำโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ำยท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุน
กำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำท่ีส ำคัญ ขณะเดียวกันกำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงพื้นท่ีและเมืองมำกขึ้นเพื่อกระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ท่ัวถึงและเป็นกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและรำยได้จำกพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่มำกขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยลดควำมเหล่ือมล้ ำภำยในสังคมไทยลง และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำกกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ 
 
แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
      1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.1 ปรับเปล่ียนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ 

1.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  
1.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 ลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ  
1.5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและลดค่ำใช้จ่ำยในระบบสุขภำพภำครัฐ  
1.6 พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมกับสังคมสูงวัย 
1.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง

บริกำรท่ีมีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ 
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2.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐท้ังด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรท่ีมีคุณภำพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง  

2.3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงิน
ฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน ท่ีดิน
และทรัพยำกรภำยในชุมชม  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
3.1 กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวม  
3.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.1 กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติสร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
4.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
4.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตส่ิงแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
4.5 สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
4.6 บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเส่ียงด้ำนภัยพิบัติ 
4.7 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม 
4.8 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
5.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 
5.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัย

คุกคำมท้ังกำรทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ 
5.3 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคมและกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
5.4 กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ 

สังคมและควำมมั่นคงของชำติเหนืออำณำเขตทำงทะเล 
5.5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพื่อกำรพัฒนำ เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำงแผนงำน

ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงกำรพัฒนำภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
6.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำม

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดท่ีเหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ  
6.2 ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลัง

ภำครัฐ  
6.3 เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล 
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6.4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.6 ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 

ข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ  

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7.1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง 
7.2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง 
7.3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
7.4 กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน 
7.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 กำรพัฒนำระบบน้ ำประปำ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
8.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม  
8.2 พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี (Technopreneur) 
8.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
9.1 กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงท่ัวถึงกำรพัฒนำเมือง กำร

พัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
    10.1 พัฒนำควำมเช่ือมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนำคมในกรอบควำมร่วมมือ 

อนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภำคอำเซียนเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำร
ลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภำค 

- กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (Outward investment)ของผู้ประกอบกำรไทย 
- เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์

ท้ังในระดับอนุภูมิภำค และภูมิภำคท่ีมีควำมเสมอภำคกัน 
- กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ 
- บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
- กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศระหว่ำงภูมิภำคโดยมีบทบำทท่ีสร้ำงสรรค์เพื่อ

เป็นทำงเลือกในกำรด ำเนินนโยบำยระหว่ำงประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษำสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงไทยและ
มหำอ ำนำจต่ำงๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภำค  

- ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคง 
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1.3  THAILAND 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภำยใต้กำรน ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ีเข้ำมำบริหำรประเทศบนวิสัยทัศน์ท่ี ว่ำ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ท่ี มีภำรกิจส ำคัญ
ในกำรขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทำง และสร้ำงหนทำงพัฒนำประเทศให้
เจริญ สำมำรถรับมือกับโอกำสและภัยคุกคำมแบบใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 
“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นกำรเปล่ียนผ่ำนท้ังระบบใน 4 องค์ประกอบส ำคัญ คือ 

1. เปล่ียนจำกกำรเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ 
ท่ีเน้นกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ำรวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur)  

2. เปล่ียนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่ท่ีรัฐต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ 
ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภำพสูง 

3. เปล่ียนจำก Traditional Services ซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ ำ ไปสู่ High Value Services  
4. เปล่ียนจำกแรงงำนทักษะต่ ำไปสู่แรงงำนท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และทักษะสูง 

  1.4  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

   1.4.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2557 - 2560) 

วิสัยทัศน์ 
  “ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยว” 

เป้าประสงค์รวม 
  1. ทรัพยำกรสัตว์น้ ำเพิ่มมำกขึ้น 
  2. สินค้ำเกษตรมีคุณภำพปลอดภัยและได้มำตรฐำน 
  3. รำยได้จำกกำรท่องเท่ียว สินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้น 
  4. กำรกัดเซำะชำยฝ่ังทะเลได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเหมำะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงต้นทุนทำงทรัพยำกรเพื่อกำรลงทุน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 บริหำรจัดกำรและฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบกำรผลิตและกำรจัดกำรสินค้ำด้ำนกำรเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเช่ือมโยงของกำรท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มศักยภำพทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง 
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 1.4.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 

วิสัยทัศน์ 

 “เมืองแห่งวิถี 3 น้ ำ แหล่งอำหำรทะเลและผลผลิตกำรเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชำคมอำเซียน” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมท่ี

สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่ำงยั่งยืน”  
ยุทธศาสตรท่ี 2 “สร้ำงเสริมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตรและประมง”   
ยุทธศาสตรท่ี 3 “สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง

และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้ำงเสริมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน” 
ยุทธศาสตร์ที่  5  “สร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีควำมพร้อมเป็ น

ประชำคมอำเซียน” 
 

 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

     1.1 พัฒนำระบบกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร กำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ โครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำน 
     1.2 พัฒนำระบบกำรคมนำคมทำงบกและทำงน้ ำ 
     1.3 จัดท ำผังเมืองและผังเมืองรวม   
     1.4 พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภคและเพื่อกำรเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ยกระดับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ เสริมสร้ำง
สุขภำพอนำมัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุน กำรมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำ กำรกีฬำ นันทนำกำร ให้กับเด็ก เยำวชน 
ประชำชน คนพิกำร รวมถึงผู้ด้อยโอกำสและปลูกฝังค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรให้ควำมช่วยเหลือ  เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้ติดเช้ือเอดส์ 
 2.4 พัฒนำสถำบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีควำมเข้มแข็ง ตำมหลักของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงภำยใต้กรอบแนวคิดค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร 
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 2.5 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนภำยใต้กรอบแนวคิดค่ำ 
นิยมหลัก 12 ประกำร 
 2.6 สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบ ำรุงรักษำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 
 2.7 ส่งเสริมกำรใช้และกำรอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่นกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้องควบคู่กับกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบ้ำนเพื่อเตรียม ควำมพร้อมกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทำงกำรพัฒนำ  

3.1 บริหำรจัดกำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกัน แก้ไข ปัญหำยำเสพติด ตลอดจนกำรฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำสังคม รวมถึงกำรท้องก่อนวัยอันควร 
3.4 จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงำนต่ำงชำติ 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวทำงแม่น้ ำล ำคลอง กำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และปลูก
จิตส ำนึกให้รักถิ่นเกิด 

4.2 ส่งเสริมกำรตลำดและกำรท่องเท่ียว 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนภำครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน /เครือข่ำยในกำรพัฒนำอำชีพ 

เกษตรกรรม กำรประมง กำรลงทุน พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรบริกำรเพื่อสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
ให้กับประชำชน และส่งเสริมทักษะควำมรู้ เพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำกำรผลิต และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง รวมท้ัง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภำพให้ได้มำตรฐำนมีมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจสำมำรถขยำยเครือข่ำยกำรตลำด สร้ำง
รำยได้ให้กับเกษตรกรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

4.5 คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ใช้แรงงำน 
4.6 สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำ และบริหำรกำรเกษตร และ

ขับเคล่ือนให้บังเกิดผลในทำงปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
   5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 
   5.2 บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ ำเสีย 
   5.3 บริหำรจัดกำรและรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ 3 น้ ำ 
   5.4   เสริมสร้ำงกำรป้องกัน กำรกัดเซำะริมตล่ิง แม่น้ ำล ำคลองและชำยฝ่ังทะเล 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 

6.1 เทิดทูน พิทักษ์ รักษำสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
6.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
6.3 พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเกี่ยวกับกำรเมืองกำร

ปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
6.5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพรวมถึงพัฒนำหน่วยงำนและ

บุคลำกรทุกรูปแบบ 
6.6 ก่อสร้ำง/ปรับปรุงสถำนท่ีปฏิบัติงำน บ ำรุงรักษำ/จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 

และพัฒนำระบบกำรท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
6.7 พัฒนำกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี ภำยใต้ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 

ประกำร 
6.8 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรป้องกันปัญหำคอร์รัปช่ันอย่ำงยั่งยืน 

 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   
   วิสัยทัศน์ 
  “โครงสร้ำงพื้นฐำนดีพร้อม    ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ    เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ  กำรศึกษำก้ำวไกล 
               โปร่งใสกำรพัฒนำ   ชำวประชำร่มเย็น    โดดเด่นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

  8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร กำรปกครอง 
 

 เป้าประสงค์ 
1. กำรคมนำคมทำงน้ ำและทำงบกมีควำมสะดวกและปลอดภัย 
2. เศรษฐกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนพึ่งพำตนเองได้ ปัญหำควำมยำกจนลดลง 
3. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภำพชีวิตดีขึ้น 
4. จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีควำมยั่งยืน 
5. พัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
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6. พ ัฒนำและจัดกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
7. ประชำชนมีสุขภำพที่ดี 

                     8.  ประชำชนเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
  ตัวชี้วัด 

1. จ ำนวนระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรท่ีได้เพิ่มข้ึน 
2. จ ำนวนประชำชนท่ีได้รับกำรส่งเสริมอำชีพเพิ่มข้ึน  
3. จ ำนวนประชำชนท่ีมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น 
4. กำรพัฒนำระบบก ำจัดขยะท่ีมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
5. จ ำนวนประชำชนท่ีได้รับกำรศึกษำและได้รับกำรสนับสนุนประเพณีเพิ่มขึ้น  
6. จ ำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มมำกขึ้น 
7. จ ำนวนประชำชนท่ีได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพเพิ่มขึ้น 
8. จ ำนวนประชำชนท่ีมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นมำกขึ้น 

ค่าเป้าหมาย 
1. มีระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรครบครันเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
2. ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมอำชีพเพิ่มมำกขึ้น ร้อยละ 5 
3. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้นร้อยละ 10 
4. มีระบบก ำจัดขยะท่ีมีสิทธิภำพมำกขึ้น ร้อยละ 10 
5. ประชำชนได้รับกำรศึกษำและได้รับกำรสนับสนุนประเพณีเพิ่มข้ึนร้อยละ 60 
6. จ ำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มมำกขึ้น ร้อยละ 10 
7. ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพเพิ่มมำกขึ้นร้อยละ 10 
8. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นมำกขึ้น ร้อยละ 60 

 
 กลยุทธ์ 

    1. ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำนทำงเดินเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ และล ำคลอง พัฒนำ
ระบบประปำ ขยำยเขตไฟฟ้ำท่ีพักอำศัยและไฟฟ้ำสำธำรณะ ขยำยเขตโทรศัพท์ พัฒนำระบบจรำจร 
                    2. พัฒนำอำชีพและยกระดับรำยได้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร 
                    3. ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรประชำสงเครำะห์และ
สวัสดิกำรชุมชน กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

    4. พัฒนำระบบกำรก ำจัดขยะมูลฝอย สร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 
    5. ส่งเสริมกำรศึกษำของเด็ก เยำวชน และประชำชนท่ัวไป สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำ 

6. ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
    7. ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน 
    8. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 



 

-24- 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ต ำบลท่ำคำมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีรำบลุ่ม มีล ำคลองมำกมำย วิถีชีวิตของประชำชนจึงผูกพัน 

กับล ำน้ ำ มีกำรน ำสินค้ำหรือผลผลิตทำงกำรเกษตร ใส่เรือพำยและน ำมำแลกเปล่ียนหรือซื้อขำยกันโดยสืบทอดกัน
มำไม่ต่ ำกว่ำ 100 ปี มีควำมเหมำะสมท่ีจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ คือ ตลำดน้ ำท่ำคำ และ
เนื่องจำกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้ำว ประชำชนจึงมีควำม สำมำรถด้ำนศิลปะ หัตถกรรมและงำนฝีมือประดิษฐ์
ต่ำง ๆ เช่น กำรประดิษฐ์ กำรแปรรูป กำรท ำหมวก เครื่องใช้ครัวเรือน จำกก้ำนมะพร้ำวและกะลำมะพร้ำว  และมี
สินค้ำพื้นเมืองของต ำบล ได้แก่ น้ ำตำลมะพร้ำวแท้ อีกทั้งพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สำมำรถติดต่อพื้นที่ทั้ง
จังหวัด ที่มีถนนสำยหลักตัดผ่ำน  
  จำกกำรก ำหนดนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครำม และนโยบำยของผู้บริหำร 
ตลอดจนควำมต้องกำรของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำคำ    จึงก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ คือ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นสุข พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ความเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและ

สังคมให้มีควำมเข้มแข็งและด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
ความเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและ

สังคมให้มีควำมเข้มแข็งและด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำและกำร
ส่งเสริมเกษตรกรรม กำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเท่ียว  

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
ความเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและ

สังคมให้มีควำมเข้มแข็งและด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 

 1. ยุทธศำสตร์ จังหวัด : ยุทธศำสตร์ ท่ี 4 สร้ำงเสริมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
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  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและ

สังคมให้มีควำมเข้มแข็งและด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว 
ความเชื่อมโยง 

  1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำและกำร
ส่งเสริมเกษตรกรรม กำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเท่ียว 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
ความเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและ

สังคมให้มีควำมเข้มแข็งและด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร กำรปกครอง 
ความเชื่อมโยง 
  1. ยุทธศำสตร์จังหวัด : ยุทธศำสตร์ท่ี 5 สร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มี

ควำมพร้อมเป็นประชำคมอำเซียน 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรวิ เครำะห์ ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม  ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม)  
      

ยุทธศำสตร์ 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(O = Opportunity) 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

1.  ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน แหล่งน้ ำ 

- กำรคมนำคมมีควำมสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสำธำรณูปโภคท่ีสะดวกสบำย 
- กำรให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำ 
   โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

- ประชำชนยังขำดจิตส ำนึกในกำรร่วมกัน 
ดูแล รักษำทรัพย์สิน สำธำรณประโยชน์ 
- งบประมำณในกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม 
  ไม่เพียงพอ 
- กระแสไฟฟ้ำตก 
- ระบบประปำ  ยังกระจำยไม่ท่ัวถึง 

- กำรถ่ำยโอนงำน งบประมำณจำก 
  หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด้ำนโครงสร้ำง   
   พื้นฐำน 
- มีแหล่งน้ ำส ำรอง และได้รับกำร
สนับสนุนนโยบำยของท้องถ่ินในด้ำน
แหล่งน้ ำ กำรจัดน้ ำอย่ำงมีคุณภำพ 

- กำรเกิดภัยน้ ำท่วมท ำให้ถนนได้ 
  รับกำรช ำรุดเสียหำย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ ำหนัก 
   เกินกว่ำท่ีก ำหนดวิ่งผ่ำน 
- ได้รับงบประมำณอุดหนุนจ ำกัด 
และล่ำช้ำ 

2.  ด้ำนเศรษฐกิจ - มีผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น 
มะพร้ำว 
- องค์กรมีกลุ่มสตรีและศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีท่ีเป็นท่ีรู้จักและข้ึนช่ือและ
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำน สำมำรถให้ควำมรู้และมี
แหล่งกำรเรียนรู ้

- มีกำรใช้ปุ๋ยเคม ีและสำรเคมีในกำร 
   ก ำจัดศัตรูพืช 
- ขำดกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด กำร 
   กระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตร 
- เกษตรกรขำดควำมรู้ในกำรพัฒนำ 
   สินค้ำและด้ำนกำรตลำด 
- ประชำชนขำดวินัยด้ำนกำรเงิน เกิด 
   ปัญหำหน้ีสินท้ังในและนอกระบบ 
- ขำดกำรเก็บออม 
- ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนด้ำนกำรเกษตร 

- โครงกำรส่งเสริมทุนในรูปแบบ   
   ต่ำง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้ำน กลุ่ม 
   ออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต และธุรกิจ 
   ชุมชนอื่น ๆ 
- กำรแทรกแซงรำคำสินค้ำ 
- นโยบำยรัฐบำลตำมโครงกำรแปลง 
   สินทรัพย์เป็นทุนเพื่อใช้เป็นหลัก 
   ทรัพย์ค้ ำประกันได้ 
- กำรคมนำคมขนส่งผลผลิตทำงกำร
เกษตรมีควำมสะดวก 

- รำคำผลผลิตตกต่ ำ 
- ปัจจัยกำรผลิตหรือต้นทุนกำร 
   ผลิตสูง 
- ภำวะเศรษฐกิจของโลกและของ 
  ประเทศตกต่ ำ 
- กำรเกิดภำวะเงินเฟ้อ เน่ืองจำก 
  รำคำสินค้ำ และรำคำน้ ำมันท่ี 
  แพงข้ึนเร่ือย ๆ 
- กำรเกิดภัยธรรมชำติ เช่น ภัยแล้ง  
น้ ำท่วม ท ำให้ผลผลิตได้รับควำม
เสียหำย      
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ด้ำน 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

กำรวิเครำะห์โอกำส 
(O = Opportunity) 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

3.  ด้ำนสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

- มีผู้น ำท่ีดี มีควำมเข้มแข็ง 
- ประชำชนมีควำมรัก สำมัคคี มีกำร 
  รวมตัวกันในกำรร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีควำมรัก มีควำมอบอุ่น 
- ประชำชนมีอำชีพท่ีมั่นคง ไม่เกิด  
   กำรว่ำงงำน 
- หน่วยงำนรำชกำรทุกภำคส่วนมี 
   กำรร่วมมือให้ควำมช่วยเหลือ 
 

- งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัดในกำรเร่ง    
   กำรพัฒนำ ท ำให้กำรพัฒนำเป็นไป 
   อย่ำงช้ำ ๆ 
- มีปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด 
แพร่ระบำด 

- รัฐบำลมีนโยบำยในกำรปรำบปรำม  
   และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำง 
   จริงจังและต่อเน่ือง 
- แนวทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ 
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เน้น     
  “คน” เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ 
- ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลย ี
- นโยบำยรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ 
   ควำมยำกจนของประชำชน เพื่อยก 
   ระดับคุณภำพชีวิต 
- ได้รับเงินอุดหนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

- ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมท่ี  
  เน้นทำงด้ำนวัตถุนิยมมำกกว่ำ  
   ด้ำนจิตใจ 
- กำรแข่งขันทำงสังคมเพื่อควำม 
   อยู่รอด 
- วัฒนธรรมทำงตะวันตกเข้ำมำมี 
  บทบำทต่อแนวควำมคิดและวิถี 
  กำรด ำเนินชีวิตของประชำชน 
- งบประมำณจ ำกัดไม่เพียงพอ 

4.  ด้ำนกำรเมือง  
กำรบริหำร  จัดกำร 

- สมำชิก อบต. มีกำรประสำนงำน 
  ร่วมมือกันท ำงำนไม่มีควำมขัดแย้ง 
- กำรบริหำรงำนมีนโยบำยท่ีดีและ 
  ด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ได้วำงไว้ 
- กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 
- อบต. มีควำมอิสระในกำรด ำเนิน  
งำน กำรบริหำรงำนเป็นไปด้วย  ควำม
รวดเร็ว ทันท่วงที 

- ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร 
  ท ำงำน ตรวจสอบกำรท ำงำนมีน้อย 
- บุคลำกรมีไม่เพียงพอ 
- ขำดกำรประสำนงำนท่ีดีในองค์กร  
- ควำมไม่พร้อม ไม่เข้ำใจ ในกำรรับ  
กำรถ่ำยโอน ซึ่งมีควำมสับสนและ    
  ยุ่งยำกอยู่บ้ำง 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ 
 เพียงพอต่อควำมจ ำเป็นและต้องกำร 

- กฎหมำยรัฐธรรมนูญก ำหนดให้มี 
  กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- มีกำรถ่ำยโอนงำน งบประมำณ และ  
  บุคลำกรลงสู่ท้องถ่ินเพิ่มมำกข้ึน 
- กำรน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร 
   ด ำเนินงำน 

- ข้ันตอนและวิธีกำรถ่ำยโอนท่ีมี 
  ควำมยุ่งยำกและเกิดควำมสับสน 
  ในทำงปฏิบัติ 
- กำรมีอคติ ควำมไม่เช่ือมั่นใน 
  กำรบริหำรงำนของ อบต. 
- ข้อจ ำกัดด้ำนระเบียบและ 
  กฎหมำยต่ำง ๆ 

5. ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- มีกลุ่มผู้ใช้น้ ำ 
-  มีรถเก็บขยะ และให้กำรบริหำรจัด 
  เก็บขยะภำยในต ำบล 

- ขำดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 
  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- มลภำวะเสื่อมโทรม 
- กำรให้บริกำรจัดเก็บขยะยังไม่ท่ัวถึง  

- กำรรณรงค์ ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี 
  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและยั่งยืน 

- ปัญหำน้ ำเน่ำเสียในแม่น้ ำล ำคลอง 
- กำรท้ิงขยะในล ำคลอง 
- ผักตบชวำท่ีมีมำกมำยท ำให้กำร
ไหลเวียนของน้ ำไม่สะดวก 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  

     3.2.1  โอกาส ( Opportunity  - O)       
     1. รัฐบำลมีนโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจลงสู่ท้องถิ่นมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนบุคลำกร งบประมำณ กำร

ตัดสินในกำรพัฒนำด้วยตนเอง กำรโอนโครงกำร/งำนของส่วนรำชกำรอื่นมำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำร
แทน 

     2. กำรเปล่ียนแปลงระบบกำรเลือกต้ังของท้องถิ่น จะท ำให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
ศักยภำพมำกข้ึน และผู้บริหำรจะมองปัญหำในภำพรวมมำกขึ้น 
  3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและมีอิสระในกำรบริหำรงบประมำณท ำให้เกิดควำมคล่องตัว และเกิด
พัฒนำในทุกด้ำน 
 4. ทำงรำชกำรมีงบประมำณลงสู่ชุมชนมำกขึ้น 
    5. มีเส้นทำงกำรคมนำคมท่ีสะดวก ท ำให้กำรขนส่งสินค้ำ และกำรเดินทำงไปเขตอื่นๆ ได้สะดวก  
  6. อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อผลผลิตทำงกำรเกษตรและมีตลำดรับซื้อผลผลิตตลอดปี 
                7. อบต. สำมำรถต้ังงบประมำณสนับสนุนชุมชนได้ตรงควำมต้องกำร 
                8. ทำงรำชกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรให้กำรเรียนรู้สู่ชุมชน 
                9. ประชำชนได้รับกำรฝึกอบรม ศึกษำควำมรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ มำกยิ่งขึ้น 

10. ประชำชนได้รับกำรดูแลและมีสวัสดิกำรทำงด้ำนสุขภำพอย่ำงท่ัวถึง 

    3.2.2  อุปสรรค ( Threat - T)       
            1. ประชำชนเกิดค่ำนิยมว่ำรัฐต้องช่วยเหลือชุมชน ท ำให้ชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือตนเอง 
              2. ภัยธรรมชำติ  เช่น  น้ ำทะเลไหลเข้ำท่วมในสวน 
                3. ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
                4. รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ 

        5. ขั้นตอนของทำงรำชกำรในกำรให้กำรช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนหรือครัวเรือนมีควำมซับซ้อน ยุ่งยำก 
ล่ำช้ำ 
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3.3 ควำมเช่ือมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                        โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  พ.ศ. 2561 – 2564 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สมุทรสงคราม 

1. ยุทธศำสตร์ ส่งเสริม
และพัฒนำเป็นศูนย์กลำง
กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
อย่ำงย่ังยืน 

2. ยุทธศำสตร์ สร้ำง
เสริมและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันสินค้ำเกษตรและ
ประมง 

3. ยุทธศำสตร์ สร้ำงเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและสังคม
ให้มีควำมเข้มแข็งและ
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศำสตร์ สร้ำง
เสริมประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วน
ร่วมทุกภำคส่วน 

5. ยุทธศำสตร์ สร้ำง
เสริมประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐให้
มีควำมพร้อมเป็น
ประชำคมอำเซียน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
2 0 ป ี

ยุทธศำสตร์ด้ำน
ควำมมั่นคง 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำง

ศักยภำพคน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงโอกำสควำมเสมอ
ภำคและเท่ำเทียมกัน

ทำงสังคม 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบ

กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12  

ยุทธศำสตร์
กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำ
ศักยภำพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำง
ควำมเป็น
ธรรมลด
ควำมเหลื่อม
ล้ ำในสังคม 

ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำง

ควำมเข้มแขง็
ทำงเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้ 

ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์
ด้ำนควำม

มั่นคง 

ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
และธรรมำภิ
บำลในภำครัฐ 

ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำร
พัฒนำ

โครงสร้ำง
พื้นฐำนและ

ระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศำสตร์
ด้ำน

วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
ภำค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำร

ต่ำงประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้ำน
และภูมิภำค 

THAILAND 
4.0 

เกษตรสมัยใหม่ Smart SMEs and 
Startups 

บริกำรมูลค่ำสูง แรงงำนมีควำมรู้ 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวดั 

ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ต้นทุนทำงทรัพยำกร
เพื่อกำรลงทุน 

 

ยุทธศำสตร์สร้ำงควำม
เชื่อมโยงของกำรท่องเที่ยว

และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต

จังหวัด
สมุทรสงคราม 

1.กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

5. กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงย่ังยืน 

4. กำรพัฒนำและกำร
ส่งเสริมเกษตรกรรม 

กำรลงทุน พำณิชยกรรม
และกำรท่องเที่ยว 

3. กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดระเบียบชุมชน/
สังคม กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

2. กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตกำรศึกษำ 
ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

6. กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและ
สังคมที่ดี 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต

จังหวัด
สมุทรสงคราม 

1.กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

5. กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงย่ังยืน 

4. กำรพัฒนำและกำร
ส่งเสริมเกษตรกรรม 
กำรลงทุน พำณิชยกรรม
และกำรท่องเที่ยว 

3. กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดระเบียบชุมชน/
สังคม กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

2. กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตกำรศึกษำ 
ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

เป้ำประสงคท์ี่ 1 
กำรคมนำคมทำง
น้ ำและทำงบกมี
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัย 

185. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ
ม

6. กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและ
สังคมที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ท่าคา 

1.กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

7. กำรพัฒนำ
ด้ำน
สำธำรณสุข 

4. กำรพัฒนำ
ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 

2. กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

8. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมือง
กำรบริหำร 
กำรปกครอง 

5. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

6. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 

เป้ำประสงคท์ี่ 2 
เศรษฐกิจชุมชน  
มีควำมเข้มแข็ง 
ประชำชนพึ่งพำ
ตนเองได้ ปัญหำ

ควำมยำกจน
ลดลง 

193. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว

เป้ำประสงคท์ี่ 3  
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สิน 

คุณภำพชีวิตดีขึ้น 
 

201. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ

เป้ำประสงคท์ี่ 4 
จัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม ไม่ให้
เกิดมลพิษและมี

ควำมยั่งยืน 

209. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ

เป้ำประสงคท์ี่ 5 
พัฒนำกำรศึกษำ 

ศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม 

และ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

 

217. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว

เป้ำประสงคท์ี่ 6 
พัฒนำและ

จัดกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวให้มี

ประสทิธิภำพและ
ยั่งยืน 

225. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ

เป้ำประสงคท์ี่ 7 
ประชำชนมี
สุขภำพที่ด ี

233. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ
ม
ส

เป้ำประสงคท์ี่ 8 
ประชำชนเข้ำใจ
บทบำทหน้ำที่

ของตนเอง และมี
ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

241. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ

กลยุทธ์ 
-ก่อสร้ำง 
ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำ ถนน 
สะพำนทำงเดิน
เท้ำ ท่อระบำยน้ ำ 
และล ำคลอง 
-พัฒนำระบบ
ประปำ 
-ขยำยเขตไฟฟ้ำที่
พักอำศัยและ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
-ขยำยเขต
โทรศัพท ์
-พัฒนำระบบ
จรำจร 
 

121. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ

กลยุทธ์ 
-พัฒนำอำชีพ
และยกระดับ
รำยได้ 
-กำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพกำร
ผลิตด้ำน
กำรเกษตร 

177. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท

กลยุทธ์ 
-ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 
-ป้องกันและ
บรรเทำ 
สำธำรณภัย 
-กำรประชำ 
สงเครำะห์และ
สวัสดิกำรชุมชน 
-กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย
และควำม
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน 

 

169. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท

กลยุทธ์ 
-พัฒนำระบบกำร
ก ำจัดขยะมูลฝอย 
-สร้ำงจิตส ำนึก 
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

161. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริม
กำรศึกษำของเด็ก 
เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
-สนับสนุน
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำ 

153. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

145. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริมสุขภำพ 
อนำมัยของ
ประชำชน 

137. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 
-พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรให้
มีประสทิธิภำพ 

129. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท

 
แผนงำน 

แผนงำน
บริหำร  

งำนทั่วไป 

แผนงำน
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำน
สำธำรณสุข 

 
แผนงำน
สังคม

สงเครำะห์ 

แผนงำน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมแล 
นันทนำกำร 

แผนงำน
กำรเกษตร 

แผนงำน
งบกลำง 
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แผนงาน 

แผนงำน
บริหำร  

งำนทั่วไป 

แผนงำน
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำน
สำธำรณสุข 

 
แผนงำน
สังคม

สงเครำะห์ 

แผนงำน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมแล 
นันทนำกำร 

แผนงำน
กำรเกษตร 

แผนงำน
งบกลำง 

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 45-51, 59, 63, 65, 68, 69-70, 80-83 

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 52, 61, 67, 71, 73, 77, 84 

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 52, 71-72,  

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 53, 58, 62, 64, 66-67, 79 

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 54, 76 

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 56 

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 57, 78 

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 60-61, 74-76 

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 73  

ผลผลิต/โครงกำร หน้ำที่ 65, 77 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ ( Strategy  Map ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“โครงสร้างพื้นฐานดีพร้อม    สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ    เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล 

โปร่งใสการพัฒนา  ชาวประชาร่มเย็น   โดดเด่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 
 

มีระบบ
สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรครบ
ครันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

80 

แบบ ยท. 02 
 

เป้ำประสงคท์ี่ 1 
กำรคมนำคมทำง
น้ ำและทำงบกมี
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัย 

57. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ
ม
ส

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ท่าคา 

1.กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

7. กำรพัฒนำ
ด้ำน
สำธำรณสุข 

4. กำรพัฒนำ
ด้ำน
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 

2. กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

8. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมือง
กำรบริหำร 
กำรปกครอง 

5. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

6. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 

เป้ำประสงคท์ี่ 2 
เศรษฐกิจชุมชน  
มีควำมเข้มแข็ง 
ประชำชนพึ่งพำ
ตนเองได้ ปัญหำ

ควำมยำกจน
ลดลง 

65. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ

เป้ำประสงคท์ี่ 3  
ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สิน 

คุณภำพชีวิตดีขึ้น 
 

73. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ
ม

เป้ำประสงคท์ี่ 4 
จัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม ไม่ให้
เกิดมลพิษและมี

ควำมยั่งยืน 

81. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ
ม

เป้ำประสงคท์ี่ 5 
พัฒนำกำรศึกษำ 

ศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม 

และ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

 

89. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว

เป้ำประสงคท์ี่ 6 
พัฒนำและ

จัดกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวให้มี

ประสทิธิภำพและ
ยั่งยืน 

97. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ
ม

เป้ำประสงคท์ี่ 7 
ประชำชนมี
สุขภำพที่ด ี

105. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ
ม
ส
ะ

เป้ำประสงคท์ี่ 8 
ประชำชนเข้ำใจ
บทบำทหน้ำที่

ของตนเอง และมี
ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

113. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท
ำ
ง
บ
ก
มี
ค
ว
ำ
ม

ประชำชนได้รับกำร
ส่งเสริมอำชีพเพิ่ม
มำกขึ้น ร้อยละ 5 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินมำก
ขึ้นร้อยละ 10 

มีระบบก ำจัดขยะ
ที่มีสิทธิภำพมำก
ขึ้น ร้อยละ 10 
 

จ ำนวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิม
มำกขึ้น ร้อยละ 

10 

ประชำชนได้รับ
กำรส่งเสริม

สุขภำพเพิ่มมำก
ขึ้นร้อยละ 10 

ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น
มำกขึ้น ร้อยละ 

60 

กลยุทธ์ 
-ก่อสร้ำง 
ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำ ถนน 
สะพำนทำงเดิน
เท้ำ ท่อระบำยน้ ำ 
และล ำคลอง 
-พัฒนำระบบ
ประปำ 
-ขยำยเขตไฟฟ้ำที่
พักอำศัยและ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
-ขยำยเขต
โทรศัพท ์
-พัฒนำระบบ
จรำจร 
 

249. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค

กลยุทธ์ 
-พัฒนำอำชีพ
และยกระดับ
รำยได้ 
-กำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพกำร
ผลิตด้ำน
กำรเกษตร 

1. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ

กลยุทธ์ 
-ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 
-ป้องกันและ
บรรเทำ 
สำธำรณภัย 
-กำรประชำ 
สงเครำะห์และ
สวัสดิกำรชุมชน 
-กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย
และควำม
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน 

 

9. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ

กลยุทธ์ 
-พัฒนำระบบกำร
ก ำจัดขยะมูลฝอย 
-สร้ำงจิตส ำนึก 
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

17. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริม
กำรศึกษำของเด็ก 
เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
-สนับสนุน
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำ 

25. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

33. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริมสุขภำพ 
อนำมัยของ
ประชำชน 

41. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล
ะ
ท

กลยุทธ์ 
-ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชน 
-พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรให้
มีประสทิธิภำพ 

49. ก
ำ
ร
ค
ม
น
ำ
ค
ม
ท
ำ
ง
น้ ำ
แ
ล

 

 
เป้า 

ประสงค์ 

 

ค่า 
เป้าหมาย 

 
แผนงาน 

แผนงำน
บริหำร  

งำนทั่วไป 

แผนงำน
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำน
สำธำรณสุข 

 
แผนงำน
สังคม

สงเครำะห์ 

แผนงำน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมแล 
นันทนำกำร 

แผนงำน
กำรเกษตร 

แผนงำน
งบกลำง 

 
กลยุทธ์ 

ประชำชนได้รับ
กำรศึกษำและ

ได้รับกำรสนับสนุน
ประเพณีเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 60 



 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. สร้ำงเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและ
สังคม
สมุทรสงครำมมี
ควำมเข้มแขง็และ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

กำรคมนำคมทำงน้ ำ
และทำงบกมีควำม
สะดวกและปลอดภัย 
 

จ ำนวนถนน /
ประปำ /
ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ /       
ตู้โทรศัพท์ /
สัญญำณ
จรำจร 
ที่ได้มำตรฐำน
เพิ่มมำกขึ้น  
ร้อยละ 80 
  

21 42 63 84 ปีละ 21 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ก่อสร้ำง ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำ ถนน 
สะพำนทำงเดินเท้ำ ท่อ
ระบำยน้ ำ และล ำ
คลอง/พัฒนำระบบ
ประปำ/ขยำยเขต
ไฟฟ้ำ    ที่พักอำศัย 
และไฟฟ้ำสำธำรณะ/
ขยำยเขตโทรศัพท์/
พัฒนำระบบ 
จรำจร 

 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้ำง ถนนลูกรัง  
ถนนหินคลุก  ถนนคสล.  
ถนนลำดยำงสะพำน
ทำงเดินเท้ำ ขุดลอก
คลองและล ำประโดง 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ก่อสร้ำงหอกระจำยข่ำว
ประจ ำหมู่บ้ำน ก่อสร้ำง
สันชะลำควำมเร็ว 
ก่อสร้ำงพนังกั้นน้ ำเค็ม 
ก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกผู้สูงอำยุ/ผู้พกิำร
ขยำยเขตประปำ/ขยำย
เขตไฟฟ้ำ/ก่อสร้ำงศำลำ
เอนกประสงค์ 

กองช่ำง กองคลัง 

5.สร้ำงเสริมและ
พัฒนำฐำนอำชพี
ดั้งเดิม (ภูมิปญัญำ
พื้นบ้ำน) และพัฒนำ
อำชพีอื่นๆ ของ
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิด
ควำมเป็นเครอืข่ำย
วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมรวมทัง้
ภำคพำณิชยกรรมของ 
จังหวดั 

4. กำรพัฒนำและ
กำรส่งเสริม
เกษตรกรรม กำร
ลงทุน พำณิชย-
กรรม และกำร
ท่องเที่ยว  
 

2. กำ รพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจชุมชน          
มีควำมเข้มแขง็ 
ประชำชนพึ่งพำ    
ตนเองได้ ปัญหำ    
ควำมยำกจนลดลง 
 

ประชำชน
ได้รับกำร
ส่งเสริมอำชีพ
มำกขึ้น/
ประชำชน
ได้รับกำร
ส่งเสริมด้ำน
กำรเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 

9 18 27 36 ปีละ 9โครงกำร/
กิจกรรม 

/พัฒนำอำชีพและยก  
ระดับรำยได้/กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต
ด้ำนกำรเกษตร 
 

ฝึ ก อ บ ร ม อ ำ ชี พ ใ ห้
ประชำชนที่มีรำยได้น้อย/
ส่งเสริมให้เกษตรกรทั้ ง
ต ำ บ ลป ลู กพื ช ผั กหรื อ
อำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร/
ปล่อยพันธ์กุ้งพันธ์ปลำสู่
แ ม่ น้ ำ ล ำ ค ล อ ง /
ค่ำตอบแทนคณะกรรำม
ก ำ ร แ ล ะ ถ่ ำ ย ท อ ด
เทคโนโลยีกำรเกษตร/ 
 

ส ำนักงำน
ปลัด 

กองคลัง 

แบบ ยท. 03 
 

-33- 
 



 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

5.สร้ำงเสริมและ
พัฒนำฐำนอำชีพ
ด้ังเดิม (ภูมิปัญญำ
พื้นบ้ำน) และ
พัฒนำอำชีพอ่ืนๆ 
ของท้องถิ่นให้
เข้มแข็งเกิดควำม
เป็นเครือข่ำย
วิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำด
ย่อมรวมทั้งภำค
พำณิชยกรรมของ 
จังหวัด 
        (ต่อ) 

4. กำรพัฒนำและ
กำรส่งเสริม
เกษตรกรรม กำร
ลงทุน พำณิชย-
กรรม และกำร
ท่องเที่ยว  
 

2. กำ รพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

        อุดห นุนกลุ่ ม แม่ บ้ ำ น
เ ก ษ ต ร ก ร  ห มู่  5 /
อุดหนุนกลุ่มวิสำหกิจ
ชุ ม ช น ผ ลิ ต น้ ำ ต ำ ล
มะพร้ำวหมู่ 5/รณรงค์
ป้องกันศัตรูพืช/ก ำจัด
แมลงด ำหนำมมะพร้ำว
โดยใช้แตนเบียนอะซิโค
เดส/ก ำจัดหนอนหัวด ำ
โดยใช้แตนเบียนบรำ
คอน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

กองคลัง 

3. สร้ำงเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและ
สังคม
สมุทรสงครำมมี
ควำมเข้มแขง็และ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3. กำรพัฒนำด้ำน
ก ำ ร จั ด ร ะ เ บี ย บ
ชุมชน/สังคม กำร
รักษำค วำมส ง บ
เรียบร้อย 

3. กำรพัฒนำ
สังคม 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
คุณภำพชีวิตดีขึ้น 
 

ร้อยละของ
ประชำชนที่มี
คุณภำพชีวิต 
ที่ดีเพิ่มขึ้น 

20 40 60 80 ปีละ 20
โครงกำร/
กิจกรรม 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด/ 
ป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย/ 
กำรประชำสงเครำะห์
และสวัสดิกำรชุมชน/ 
กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน 

 
 

จัดกำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำน
ยำเสพติดประจ ำต ำบล/
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำ/
ลำนกีฬำทุกหมู่บ้ำน/
จัดซื้ออุปกรณ์กำรออก
ก ำลังกำย/ตั้งด่ำนตรวจ
และเฝ้ำระวังยำเสพตดิใน
ต ำบล/จัดตั้งฟื้นฟปูระสำน
พลังแผ่นดิน/ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
(บ ำบัดฟื้นฟู)/ป้องกันกำร
แพร่ระบำดของยำเสพติด
และรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน/ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

กองคลัง 

แบบ ยท. 03 
 

-34- 
 



 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. สร้ำงเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและ
สังคม
สมุทรสงครำมมี
ควำมเข้มแขง็และ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      (ต่อ) 

3. กำรพัฒนำด้ำน
ก ำ ร จั ด ร ะ เ บี ย บ
ชุมชน/สังคม กำร
รักษำค วำมส ง บ
เรียบร้อย 

3. กำรพัฒนำ
สังคม 

        จัดซื้ออุปกรณ์ในกำร
ป้องกันบรรเทำสำธำรณ
ภัย/ฝึกอบรมพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ป้องกันภัยและ
ประชำชน/ตั้งจุดบริกำร
ประชำชน/จัดตั้ง
อำสำสมัครชุมชนร่วมกับ
กรรมกำรหมู่บ้ำนและ
จนท.ต ำรวจ/ปรับปรุง
เครื่องหมำยจรำจรให้อยู่
ในสภำพที่ดี/อุดหนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร/
ผู้ป่วยเอดส์/สนับสนุน
งบประมำณในกำร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชำติ/อุดหนุนศูนย์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดประจ ำ
หมู่บ้ำน/อุดหนุนให้กับ
ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพ
ติดจังหวัด
สมุทรสงครำม/อุดหนุน
ส ำนักงำนเหล่ำกำชำด
จังหวัดสมุทรสงครำม 
 
 
 

ส ำนักงำน
ปลัด 

กองคลัง 

-35- 

แบบ ยท. 03 
 



 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

4.สร้ำงเสริม
ประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีส่วนร่วมทุก
ภำคส่วน 
 

5. กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงย่ังยืน 

4. กำรพัฒนำ
ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม ไม่ให้
เกิดมลพิษและมี
ควำมยั่งยืน 
 

กำรพัฒนำระบบ
ก ำจัดขยะที่ 

มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น  

ร้อยละ 10 

5 10 15 20 ปีละ 5โครงกำร/
กิจกรรม 

อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติ และสิ่งแวดล้อม 
/บริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ ำเสีย/ 
เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ก ำ ร
ป้ อ ง กั น  ก ำ ร กั ด
เซำะริมตลิ่ง แม่น้ ำ
ล ำคลอง 

จัดซื้อถังขยะ/จัดซื้อที่ต้ัง
ถังขยะ/จัดหำสถำนที่ 
ทิ้งขยะ/กำรปลูกและตัด
กิ่งไม้ เก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลรวมทั้ง
ก ำจัดผักตบชวำ วัชพืช
ริมถนนและล ำคลอง
สำธำรณะต่ำงๆ/กำร
จัดกำรขยะมูลฝอยโดย
ใช้หลัก 3Rs  
 

กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 

3. สร้ำงเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและ
สังคม
สมุทรสงครำมมี
ควำมเข้มแขง็และ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2. กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข  กำร
ส่ ง เส ริมคุณภำพ
ชี วิ ต  ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
ศิ ล ปะ  กำ รกี ฬ ำ 
วั ฒ น ธ ร ร ม 
ป ร ะ เ พ ณี  ภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น 

5. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

พัฒนำกำรศึกษำ 
ศำสนำ

ศิลปวัฒนธรรม     
และขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่น 
 

ประชำชนได้รับ
กำรศึกษำและ

ได้รับกำร
สนับสนุน

ประเพณีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

 

24 48 72 96 ปีละ 24
โครงกำร/
กิจกรรม 

ส่งเสริมกำรศึกษำ  
ของเด็ก เยำวชน    
และประชำชนทั่วไป/ 
สนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำ 
 

 
 
 

 
 

สนับสนุนอำหำรเสริม(นม) 
ให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.
และศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก/
สนับสนุนค่ำอำหำร
กลำงวันส ำหรับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน/จัดซื้อวัสดุ
กำรเรียนกำรสอนให้ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก/สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรพัฒนำผู้ดูแล
เด็ก/จัดทัศนศึกษำดูงำน
นอกสถำนที่ของ ศพด./
ปรับปรุงสถำนที่บริเวณ
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก/จัดกิจกรรมต่ำงๆเพื่อ
แสดงออกถึงควำมอำลัย
และกิจกรรมถวำยพระ
รำขกุศลแด่พระบำท 
สมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพล 

กอง
กำรศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กองคลัง 
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แบบ ยท. 03 
 



 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. สร้ำงเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและ
สังคม
สมุทรสงครำมมี
ควำมเข้มแขง็และ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  

(ต่อ) 
 

2. กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข  กำร
ส่ ง เส ริมคุณภำพ
ชี วิ ต  ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
ศิ ล ปะ  กำ รกี ฬ ำ 
วั ฒ น ธ ร ร ม 
ป ร ะ เ พ ณี  ภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 
 
 

5. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ 
ศ ำ ส น ำ  แ ล ะ
วัฒนธรรม 

        วันผู้สูงอำยุเน่ืองในวัน
สงกรำนต์/จัดประเพณี
ลอยกระทงกำบกล้วย/
กำรส่ง เสริมประเพณี
วัฒ น ธ ร ร ม ตล ำ ด น้ ำ   
ท่ำคำ/กำรตักบำตรกำร
พระทำงน้ ำ 299 รูป/
ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ประเพณีกวนกระยำ
ส ำ ร ท /ส นั บ ส นุ น ค รู
ผู้ ช่ ว ย ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก /
อุดหนุนโครงกำรแข่งขัน
กีฬ ำ ต้ ำนยำ เสพติด /
อุดหนุนกิจกรรมเข้ำค่ำย
พุทธบุตร ต้ำนยำ เสพ
ติด/อุดหนุนจัดกิจกรรม
วั น เ ด็ ก แ ห่ ง ช ำ ติ /
อุดหนุนกำรเรียนดนตรี
ไทย/อุดหนุนอุทยำน  
ร.2/อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมไทยศำล 
ตำขุน/ 
 
 
 
 

กอง
กำรศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

กองคลัง 
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แบบ ยท. 03 
 



 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนำให้เป็น
ศูนย์กลำงกำร
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และ
วัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตอย่ำงย่ังยืน 

4. กำรพัฒนำและ
ส่งเสริม
เกษตรกรรม     
กำรลงทุน     
พำณิชยกรรม    
และกำรท่องเที่ยว 
 

6. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำร 
ท่องเที่ยว 

พัฒนำและจัดกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว  
ให้มีประสิทธิภำพ      

และยั่งยืน 
 

จ ำนวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมมำกขึ้น  
ร้อยละ 10 

 

9 18 27 36 ปีละ 9 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 

ป รั บ ป รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม
ทำงเดินเท้ำเส้นทำงลัดสู่
ตลำดน้ ำท่ำคำ/จัดภูมิ
ทั ศ น์ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
บริเวณสถำนที่ท่องเที่ยว
ในพื้ นที่ ต ำบลท่ำคำ /
ก่อสร้ำงป้ำยตลำดน้ ำ 
ท่ำคำด้วยหินแกรนิต/
จั ด ท ำ แ ผ่ น พั บ
ประชำสัมพันธ์แหล่ ง
ท่อ ง เที่ ย ว / จั ดอบรม
ภำษำอังกฤษ /อบรม
มัคคุ เทศก์ น้อย/ป้ ำย
ประชำสัมพันธ์ตลำดน้ ำ 
ท่ำคำ/ก่อสร้ำงร้ำนค้ำ
ชุ ม ช น / ก่ อ ส ร้ ำ ง
ถนนลำดยำง ม.2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่ำง/
ส ำนักงำน

ปลัด 

กองคลัง 
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แบบ ยท. 03 
 



 

 

 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. สร้ำงเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและ
สังคม
สมุทรสงครำมมี
ควำมเข้มแขง็และ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข  กำร
ส่ ง เส ริมคุณภำพ
ชี วิ ต  ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
ศิ ล ปะ  กำ รกี ฬ ำ 
วั ฒ น ธ ร ร ม 
ป ร ะ เ พ ณี  ภู มิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 

7. กำรพัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุข 

ประชำชนมี     
สุขภำพที่ดี 

 

จ ำนวนประชำชน
ที่ได้รับกำร 

ส่งเสริมสุขภำพ
เพิ่มขึ้นขึ้น 
ร้อยละ 10 

 

7 14 21 28 ปีละ 7 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภำพ 
อนำมัยของประชำชน 
 

จัดซื้อยำพ่นยุงและ
ทรำยอะเบท/จัดซื้อถุงยำง
อนำมัย/กำรฉีดวัคซีนให้
สุนัข/กำรฉีดยำคุมก ำเนิด
ให้สุนัขและแมว/อุดหนุน
โครงกำรผู้สูงอำยุ/อุดหนุน
สำธำรณสุขมูลฐำนทุก
หมู่บ้ำน/สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภำพต ำบล
ท่ำคำ 
 

กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 

3. สร้ำงเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและ
สังคม
สมุทรสงครำมมี
ควำมเข้มแขง็และ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

6. กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสังคม
ที่ดี 

8. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมือง 
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร 
กำรปกครอง 

ประชำชนเข้ำใจ
บทบำทหน้ำที่      

ของตนเอง         
และมีส่วนร่วมใน   
กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

จ ำนวนประชำชน   
ที่มีส่วนร่วมใน     

กำรพัฒนำท้องถิ่น
มำกขึ้นร้อยละ 60 

 

10 20 30 40 ปีละ 10
โครงกำร/
กิจกรรม 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน/ 
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 

แต่งต้ังคณะกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง/ติดต้ัง
อินเทอร์เน็ตต ำบล/
ปรับปรุงเว็บไซด์ อบต./
จัดอบรมให้ควำมรู้เพื่อ
ส่งเสริมประชำธิปไตย
และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกต้ัง/จัดอบรมศึกษำ
ดูงำนนอกสถำนที่ 
ให้กับสมำชิกอบต.
ผู้บริหำรพนักงำนส่วน
ต ำบล/จัดเวทีประชำคม
หมู่บ้ำนและประชำคม
ต ำบล/จัดอบรมเพิ่ม
ศักยภำพเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้น ำชุมชน 

ส ำนักงำน
ปลัด/     

กองช่ำง 

กองคลัง 

-39- 

แบบ ยท. 03 
 



 

 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดั
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. สร้ำงเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนและ
สังคม
สมุทรสงครำมมี
ควำมเข้มแขง็และ
ด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      
          (ต่อ) 
 

6. กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสังคม
ที่ดี 

8. กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมือง 
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร 
กำรปกครอง 

        /ก่อสร้ำงที่ท ำกำร        
อบต.ท่ำคำ/ก่อสร้ำง
อำคำรเอนกประสงค์/
ก่อสร้ำงลำนจอดรถ
ส ำหรับคนทั่วไปและคน
พิกำร/อุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงระดับอ ำเภอ/
พัฒนำและปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติ 
งำน 

ส ำนักงำน
ปลัด/     

กองช่ำง 

กองคลัง 
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แบบ ยท. 03 
 



 

 

ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นนั้น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดย
จะต้องติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในกำรประเมินแผนนั้นจะต้องด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์เพื่อสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีสีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.2/; 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2559 เรื่องแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นนั้น จะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดย
จะต้องติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในกำรประเมินแผนนั้นจะต้องด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์เพื่อสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีสีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.2/; 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2559 เรื่องแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
 
3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำขึ้นมำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน ใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำนั้นจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
13 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น   เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอ 

แบบ ยท. 03 
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ต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยใน
เดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
 
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี 2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
  แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ 
  (แจ้งตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลงวันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 
2558 เรื่องแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 7 กำรวัดคุณภำพของแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมนัยหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 
4830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกำยน 2556 ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน นับแต่วันประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น) 
  กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  กำรวัดผลเชิงคุณภำพ ใช้กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดย
ได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวม 
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  แบบท่ี 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรให้บริกำร 
 
4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต   
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1. เกิดกำรพัฒนำท่ีล่ำช้ำ เพรำะกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่ำนกระบวนกำรหลำยข้ันตอน สลับซับซ้อน 
  2. ประชำชนอำจเกิดควำมเบื่อหน่ำยกับกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท่ีมีควำมยุ่งยำกมำก
ขึ้น 
  3. ปัญหำอำจไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุด เพรำะข้อจ ำกัดของระเบียบกฎหมำยท่ีท ำได้ยำก
และบำงอำจท ำไม่ได้ 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา 
  1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี ควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็นกรอบ
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี และให้มีควำมสอดคล้องกัน 
  2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี ควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนกำรณ์คลังใน
กำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
  3. ควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้นๆ 
  4. ควรพิจำรณำต้ังงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับภำรกิจแต่ละด้ำนท่ีจะต้อง
ด ำเนินกำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ ของงบประมำณ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คา 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการถมลูกรังหินคลุกจัดท า เพื่อใช้เป็นสถานที ่ ถมลูกรังหินคลุกเพื่อจัดท าเป็น 50,000 - - - ถมลูกรังหินคลุก  ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง 
 สถานที่ออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 ส าหรับออกก าลัง ออกก าลังกาย  (อบต.)    จ านวน 1 แห่ง  ส าหรับออกก าลังกาย  

  กาย         
           

2. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 294,000 - - - ถนนผิวจราจรลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 3 (ซอยร่มเย็น) ในการคมนาคม ระยะทางยาว 150 เมตร (อบต.)    ที่ได้มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย  
   หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร        
           

3. ขุดลอกคลองและล าประโดง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  294,000 - - - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 สาธารณะ หมู่ที่ 4 ที่ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง (อบต.)    สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  
           

4. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ 247,000 - - - ถนนผิวจราจรลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางทองอยู่ ในการคมนาคม ทางยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย (อบต.)    ที่ได้มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย  
 สอนเทศ)  0.20 เมตร        
           

5. ก่อสร้างสะพานท่อ คสล. หมู่ที่ 6 เพื่อใช้เป็นทางระบาย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 294,000 - - - สะพานท่อลอดที่ได้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 (บ้านนางสาวพิกุล พุ่มกระจ่าง) น้ า ยาว 4.00 เมตร จ านวน  (อบต.)    มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
   1 แห่ง        
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แบบ ผ.01 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

6. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ 294,000 - - - ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 7 (สายบ้านผู้ใหญ่นุกูล  ในการคมนาคม ทางยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย (อบต.)    ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 เรืองโรจน์)  0.05 เมตร        
           

7. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ 294,000 - - - ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 (เลียบคลองดาวโด่ง-ดาวดึงษ์)  ในการคมนาคม ทางยาว ๑20 เมตร หนา (อบต.)    ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 หมู่ที่ 8  เฉลี่ย 0.05 เมตร        
           

8. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ 294,000 - - - ถนนผิวจราจรลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 9 ต.ท่าคา เชื่อมหมูท่ี่ 2 ในการคมนาคม ทางยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย (อบต.)    ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 ต.บางกระบือ  0.20 เมตร        
           

9. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ 294,000 - - - ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 10 (สายศาลเจ้าแม่เน้ีย) ในการคมนาคม ทางยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย (อบต.)    ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
   0.05 เมตร        
           

10. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ 294,000 - - - ถนนผิวจราจรลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หินคลุก หมู่ที่ 11 (สายศาลา ในการคมนาคม ทางยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย (อบต.)    หินคลุกที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 หมู่ที่ 11 เชื่อมคลองขุดเจ๊ก)  0.20 เมตร        
           

11. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ 294,000 - - - ถนนผิวจราจรลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายนพดล ในการคมนาคม ทางยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย (อบต.)    หินคลุกที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 เอ่ียมสุกใส)  0.20 เมตร        
           

12. จัดท าเสียงตามสายประจ า เพื่อให้ประชาชน จัดท าเสียงตามสายประจ า - 294,000 - - จัดท าเสียงตามสาย ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง 
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ได้รับข้อมูลข่าวสาร หมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง  (อบต.)   ที่ได้มาตรฐาน ข่าวสารอย่างทั่วถึง  
  อย่างทั่วถึง         
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

13. ขุดลอกคลองและล าประโดง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  - 294,000 - - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 สาธารณะ หมู่ที่ 3 ที่ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง  (อบต.)   สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  

           
14. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร - 294,000 - - ถนนผิวจราจรลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

 หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางจ าเนียร) ในการคมนาคม ระยะทางยาว 150 เมตร  (อบต.)   ที่ได้มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย  
   หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร        
           

15. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - 294,000 - - ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายเกลี้ยง ในการคมนาคม ทางยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย  (อบต.)   ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 อรุณราช)  0.05 เมตร        
           

16. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - 294,000 - - ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 7 (สายศาลเจ้าแม่เน้ีย) ในการคมนาคม ทางยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย  (อบต.)   ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
   0.05 เมตร        
           

17. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - 294,000 - - ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5  ในการคมนาคม ทางยาว 100 เมตร หนา  (อบต.)   ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 ต.บางกระบือ (สายบ้านนายพร)  เฉลี่ย 0.05 เมตร        
           

18. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - 294,000 - - ถนนลาดผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 2  ในการคมนาคม ทางยาว 100 เมตร หนา  (อบต.)   ลาดยางที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 ต.บางกระบือ  เฉลี่ย 0.05 เมตร        

           
19. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - 294,000 - - ถนนลาดผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

 หมู่ที่ 10 (ซอยกรมหลวงชุมพร) ในการคมนาคม ทางยาว 100 เมตร หนา  (อบต.)   ลาดยางที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
   เฉลี่ย 0.05 เมตร        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

20. สร้างหอถังสง่น้ าประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภค ด าเนินการสร้างหอส่งน้ า - 294,000 - - หอส่งน้ าประปาที่ได้ ประชาชนมีน้ าใช้น้ า กองช่าง 
 หมู่ที่ 12 (บ้านนายยงค์   บริโภค ประปาหมู่บ้าน จ านวน  (อบต.)   มาตรฐาน บริโภคที่สะอาดมาก  
 โสวจันทร์)  1 แห่ง      ขึ้น  
           
           

21. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ า เพื่ออ านวยความ ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม - - 294,000 - ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง 
 ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  สะดวกให้ประชาชน ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน   (อบต.)  ได้รับการปรับปรุงและ การอุปโภค บริโภค  
 พร้อมจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า มีน้ าอุปโภคบริโภค พร้อมจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า     ซ่อมแซม และมีเคร่ือง   
        กรองน้ า   
           

22. ขุดลอกคลองและล าประโดง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  - - 294,000 - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 สาธารณะ หมู่ที่ 2 ที่ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง   (อบต.)  สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  
           

23 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย - - 294,000 - ปรับปรุงซ่อมแซม ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง 
 ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ได้รับข้อมูลข่าวสาร ข่าวที่ช ารุด จ านวน 1 แห่ง   (อบต.)  หอกระจายข่าวให้ใช้งาน ข่าวสารอย่างทั่วถึง  
  อย่างทั่วถึง      ในสภาพปกติ   
           

24. ขุดลอกคลองและล าประโดง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  - - 294,000 - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 สาธารณะ หมู่ที่ 5 ที่ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง   (อบต.)  สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  

           
25. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - - 294,000 - ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 

 หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายปราโมทย์ ในการคมนาคม ทางยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย   (อบต.)  ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 ชุ่มอุระ)  0.05 เมตร        
           

26. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - - 294,000 - ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายอ้วน)  ในการคมนาคม ทางยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย   (อบต.)  ที่ได้มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.บางกระบือ  0.05 เมตร        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

27. ขุดลอกคลองและล าประโดง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  - - 294,000 - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 สาธารณะ หมู่ที่ 9 ที่ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง   (อบต.)  สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  
           

28. ขุดลอกคลองและล าประโดง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  - - 294,000 - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 สาธารณะ หมู่ที่ 10  ที่ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง   (อบต.)  สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  
 (คลองบางกึ่ง)          
           

29. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - - 294,000 - น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายวิชา ในการคมนาคม ทางยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย   (อบต.)  สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  
 พูลประเสริฐ, บ้านนายถนอม  0.05 เมตร และสะพาน        
 แตงพวง)  คสล. จ านวน 1 ตัว        
           

30. ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลอง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง สร้างสะพานไม้ข้ามคลอง - - 294,000 - สะพานไม้ข้ามคลองทีไ่ด้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 12 (บ้านนางปราณ ี ในการคมนาคม จ านวน 1 แห่ง   (อบต.)  มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
 ปานาพุฒ-บ้านนายชั้น)          
           

31. ลาดยางบริเวณหน้าวัดเทพ เพื่อความสะดวก พื้นที่ลาดยางรวม 500 - - - 294,000 พื้นลาดยางที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 ประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่ 1 ในการคมนาคม ตารางเมตร    (อบต.)  สะดวกมากขึ้น  
           

32. ปรุงปรุงพื้นทางเดินลูกระนาด เพื่อความสะดวก ปรับปรุงพื้นทางเดิน - - - 294,000 พื้นทางเดินลูกระนาดที่ได้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 2 ในการคมนาคม ลูกระนาด จ านวน 1 แห่ง    (อบต.) มาตรฐาน สะดวกมากขึ้น  
           

33. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - - - 294,000 ถนนผิวจราจรหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 2 (หลงับ้าน ในการคมนาคม ทางยาว 150 เมตร หนา    (อบต.) ที่ได้มาตรฐาน  สะดวกและปลอดภัย  
 (นายสถาพร-บ้านลุงเบิ้ม)  เฉลี่ย 0.20 เมตร        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

34. ซ่อมแซมสะพานไม้สองหัว เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ซ่อมแซมสะพานไม้สองหัว - - - 294,000 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม ้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 6 (บ้านนายสุภาพ ในการคมนาคม จ านวน 1 แห่ง    (อบต.) สองหัวใหไ้ด้มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย  
 สังข์อนันต์)          
           

35. ขุดลอกคลองและล าประโดง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  - - - 294,000 น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 สาธารณะ หมู่ที่ 7  ที่ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง    (อบต.) สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  
           

36. ขุดลอกคลองและล าประโดง เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสาธารณะ  - - - 294,000 น้ าในล าคลองไหล น้ าในล าคลองไหล กองช่าง 
 สาธารณะ หมู่ที่ 8  ที่ต้ืนเขิน จ านวน 1 แห่ง    (อบต.) สะดวกและสัญจรได้ สะดวกและสัญจรได้  
           

37. ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย - - - 294,000 ปรับปรุงซ่อมแซม ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง 
 ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ได้รับข้อมูลข่าวสาร ข่าวที่ช ารุด จ านวน 1 แห่ง    (อบต.) หอกระจายข่าวให้ใช้งาน ข่าวสารอย่างทั่วถึง  
  อย่างทั่วถึง      ในสภาพปกติ   
           

38. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - - - 294,000 ถนนผิวจราจรลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 4  ในการคมนาคม ทางยาว 100.00 เมตร    (อบต.) ที่ได้มาตรฐาน  สะดวกและปลอดภัย  
 ต.นางตะเคียน  หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร        
           

39. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้มีแสงสว่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 ซ่อมแซมไฟที่ช ารุดใหใ้ช ้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 ทั้งต าบล บริเวณริมทางและ ทั้งต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) งานได้ สะดวกและปลอดภัย  
  ชุมชน         
           

40. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว 100,000 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 หินคลุก/และหรือถนนผิวจราจร ในการคมนาคม จราจรหินคลุก/และหรือถนน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ให้มีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย  
 ลูกรังภายในต าบลท่าคา  ผิวจราจรลูกรังภายในต าบล        
   ท่าคา        
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

41. ก่อสร้างสันชะลาความเร็ว เพื่อลดความเร็ว ก่อสร้างสันชะลอความเร็ว 50,000 50,000 50,000 50,000 สันชะลอความเร็วที่ได้ ประชาชนมีความ กองช่าง 
 บริเวณตลาดน้ าท่าคา ในการขับขี ่ จ านวน 1 แห่ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น  
           

42. ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 ได้ถนนที่มีมาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 ถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก/ ในการคมนาคม ถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก/ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพิ่มขึ้น สะดวกและปลอดภัย  
 คสล./ลาดยางภายในต าบล  คสล./ลาดยางภายในต าบล        
           

43. ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย เพื่อให้ประชาชน ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 100,000 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง 
 ข่าวประจ าหมู่บ้าน ได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ช ารุด จ านวน 12 หมู่บ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ให้ใช้งานได้ในสภาพที่ปกติ ข่าวสารอย่างทั่วถึง  
  อย่างทั่วถึง         
           

44. ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่ออ านวยความ ก่อสร้างห้องน้ า/ราวบันได/ 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้สูงอายุและผู้พิการ กองช่าง 
 ให้กับผู้สงูอายุและผู้พิการ สะดวกให้กับผู้สูงอายุ ทางลาด ตลอดจนสิ่งอ านวย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ให้กับผู้สงูอายุและผู้พิการ ได้รับความสะดวก  
  และผู้พิการ ความสะดวกอ่ืนให้กับผู้สูงอายุ     ที่ได้มาตรฐาน มากขึ้น  
   และผู้พิการ        
           

45. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน ด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 250,000 250,000 250,000 250,000 มีสถานที่ในการออก ประชาชนใช้เวลาให ้ กองช่าง 
 ลานกีฬาประจ าหมู่บ้านใน การในการเล่นกีฬา ซ่อมแซมลานกีฬาประจ า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ก าลังประจ าหมู่บ้าน เป็นประโยชน์และ  
 พื้นที่ต าบลท่าคา  หมู่บ้าน     ที่ได้มาตรฐาน ห่างไกลยาเสพติด  
           

46. ก่อสร้างพนังกั้นน้ าเค็ม เพื่อป้องกันน้ าเค็ม ก่อสร้างพนังกั้นน้ าเค็ม จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกันน้ าเค็มไม่ให้เข้ามา น้ าเค็มไม่ไหลเขา้มา กองช่าง 
  เข้าบริเวณพื้นที ่ 1 แห่ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ได้ ในพื้นที่  
           

รวม 46 โครงการ - -        
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     2.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้มีรายได้ เพื่อให้ความรู้ใน ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนที่มีรายได้ ส านักงานปลัด 
 น้อย เร่ืองการประกอบ แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รู้จากการฝึกอาชีพ น้อยน้อยสามารถน า  
  อาชีพ       ความรู้ที่ได้ประกอบ  
         อาชีพอาชีพ  

2. ส่งเสริมอาชีพตามแนว เพื่อส่งเสริมให ้ ส่งเสริมให้เกษตรกรทั้งต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความเป็น เกษตรกรมีอาชีพและ ส านักงานปลัด 
 เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรมีอาชีพ ปลูกพืชผักหรืออาชีพทาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อยู่ที่ดีขึ้น รายได้เป็นของตนเอง  
  เป็นของตนเอง ด้านการเกษตรต่างๆ        
           

รวม 2 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
 

 
     2.1  แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการปล่อยพันธ์กุ้ง/ พันธุ์ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ด าเนินการปล่อยพันธ์กุ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนพันธุ์กุ้ง พันธุ์ ประชาชนมีอาชีพ ส านักงานปลัด 
 ปลาลงสูแ่ม่น้ าล าคลอง น้ าและส่งเสริมการ แม่น้ า/ พันธ์ปลาลงสู่พื้นที ่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลาที่ปล่อยลงสู ่ เสริมท าให้มีรายได้  
  ประกอบอาชีพ ล าคลอง     แม่น้ า เพิ่มมากขึ้น  
           

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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     2.3  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

2. สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เพื่อเป็นศูนย์กระจาย เป็นค่าตอบแทนคณะกรรม 18,000 18,000 18,000 18,000 คณะกรรมการศูนย์ เกษตรกรทั่วไปได้ใช้ ส านักงานปลัด 
 เทคโนโลยีการเกษตรจัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การบริหารศูนย์บริการและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ได้รับความรู้ด้านการ บริการด้านการเกษตร  
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ด้านการเกษตรแก่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ     เกษตร   
 ศูนย์ฯ เกษตรกรทั่วไป เกษตร        
           

รวม 1 โครงการ - - 18,000 18,000 18,000 18,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
     3.1  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน เพื่อให้เด็กและ จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กและเยาวชน เยาวชนและประชาชน ส านักงานปลัด 
 ยาเสพติดประจ าต าบลท่าคา เยาวชนได้มีกิจกรรม ยาเสพติดประจ าต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ได้รับแข่งขันกีฬา ทั่วไปห่างไกล  
  ร่วมกันและใช้เวลา       ยาเสพติด  
  ว่างให้เกิดประโยชน์         
           

2. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 130,000 130,000 130,000 - มีวัสดุอุปกรณ์กีฬา เด็กและเยาวชนใช้ ส านักงานปลัด 
 ประจ าหมู่บ้าน กีฬาของเด็ก  ประจ าศูนย์กีฬา/ลานกีฬา (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ส าหรับการฝึกซ้อม เวลาว่างในการเล่น  
  เยาวชนและ ทุกหมู่บ้าน     กีฬา กีฬาท าให้ห่างไกล  

  ประชาชนทั่วไป       ยาเสพติด  
           

3. จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ จัดซื้ออุปกรณ์การออก 244,๐๐๐ - - - อุปกรณ์เคร่ืองออก ประชาชนในหมู่ ส านักงานปลัด 
 หมู่ที่ ๑ ต าบลท่าคา ประกอบในการออก ก าลังกาย (อบต.)    ก าลังกาย หรือหมู่บ้านข้างเคียง  
  ก าลังกาย       ได้มาใช้ส าหรับออก  
         ก าลังกาย  
           
           

รวม 3 โครงการ - - 524,000 280,000 280,000 150,000 - - - 
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     3.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการต้ังด่านตรวจและเฝ้า เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติ จ านวน 12 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ยาเสพติดในพื้นที่ ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักงานปลัด 
 ระวังยาเสพติดในพื้นที่ อบต. งานและออกตรวจ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดลง ประชาชนมีความ  
 ท่าคา พื้นที่ เป็นการ       ปลอดภัยในชีวิตและ  
  ป้องกันปัญหา       ทรัพย์สิน  
  ยาเสพติดและรักษา         
  ความสงบเรียบร้อย         
  ในพื้นที่         
           

2. โครงการจัดต้ัง/ฟื้นฟูผู้ เพื่อฟื้นฟูผู้ประสาน จ านวน 25 คน/12 หมู่บ้าน 72,000 72,000 72,000 72,000 พื้นที่ในต าบลปลอด เพื่อให้เกิดการบูรณา ส านักงานปลัด 
 ประสานพลังแผ่นดิน  พลังแผ่นดิน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาเสพติด การของศูนย์  
 (25 ตาสับปะรด)        ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ  
         เอาชนะยาเสพติด  
           

3. โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้ผู้ติดยา จ านวน 50 คน/12 หมู่บ้าน 175,000 175,000 175,000 175,000 จ านวนผู้ติดยาเสพติด จ านวนผู้ติดยาเสพติด ส านักงานปลัด 
 ปัญหายาเสพติด (บ าบัดฟื้นฟู) เสพติดได้รับการ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ลดลง ลดลง  
  บ าบัดและฟื้นฟู         
           

4. โครงการป้องกันการแพร่ เพื่อป้องกันการแพร่ ออกตรวจพื้นที่และเฝ้าระวัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดอาชญากรรม ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด 
 ระบาดของยาเสพติดและ ระบาดของยาเสพ เหตุการณ์ ด้วยก าลังสมาชิก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ ปลอดภัยในชีวิตและ  
 รักษาความสงบเรียบร้อยใน ติดและรักษาความ อปพร. จ านวน 61 นาย      ทรัพย์สิน  
 ชีวิตและทรัพย์สินของ สงบเรียบร้อยในชีวิต         
 ประชาชนในท้องถิ่น และทรัพย์สิน         
           

รวม 4 โครงการ - - 297,000 297,000 297,000 297,000 - - - 

 
 

-55- 
 



3.3  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ เพื่อให้มีความพร้อม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ 200,000 200,000 200,000 200,000 มีวัสดุอุปกรณ์พร้อม ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด 
 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการป้องกัน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส าหรับการป้องกัน ปลอดภัยในชีวิตและ  
  บรรเทาสาธารณภัย      บรรเทาสาธารณภัย ทรัพย์สิน  
  ต่าง ๆ         

2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันภัย/ เพื่อให้ความรู้ความ ด าเนินการฝึกอบรมพนักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 อบรมให้ความรู้เพื่อ ผู้เข้าอบรมป้องกันภัย ส านักงานปลัด 
 ซ้อมแผนป้องกันสาธารณะภัย เข้าใจในการป้องกัน เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การปฏิบัติงานที่มี สามารถใหค้วามช่วย  
 เบื้องต้น ภัยต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป     ประสิทธิภาพ เหลืออย่างถูกวิธี  
           

3. โครงการต้ังจุดบริการ เพื่อเป็นการบริการ ต้ังจุดบริการประชาชน 40,000 40,000 40,000 40,000 ลดอุบัติเหตุในการ ลดการสูญเสียชีวิต ส านักงานปลัด 
 ประชาชนช่วงเทศกาล ประชาชนในพื้นที่ บริเวณตลาดน้ าท่าคา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เดินทางในช่วง และทรัพย์สินของ  
 วันขึ้นปีใหม ่ และนักท่องเที่ยว      วันหยุด ประชาชนผู้ใช้รถใช ้  
         ถนน  

4. โครงการต้ังจุดบริการ เพื่อเป็นการบริการ ต้ังจุดบริการประชาชน 40,000 40,000 40,000 40,000 ลดอุบัติเหตุในการ ลดการสูญเสียชีวิต ส านักงานปลัด 
 ประชาชนช่วงเทศกาล ประชาชนในพื้นที่ บริเวณตลาดน้ าท่าคา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เดินทางในช่วง และทรัพย์สินของ  
 วันสงกรานต์ และนักท่องเที่ยว      วันหยุด ประชาชนผู้ใช้รถใช ้  
         ถนน  

5. โครงการอาสาสมัครต ารวจ เพื่อป้องกันปัญหา จัดต้ังอาสาสมัครชุมชนร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 นักท่องเที่ยวมีความ นักท่องเที่ยวมีความ ส านักงานปลัด 
 ชุมชนดูแลรักษาความ อาชญากรรมและ กับกรรมการหมู่บ้านและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิตและ  
 ปลอดภัยนักท่องเที่ยว รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ต ารวจ     ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน  
  ในชีวิตและทรัพย์สิน         
  ของนักท่องเที่ยว         
           

6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุและ ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจร 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ลดจ านวนอุบัติเหตุ ส านักงานปลัด 
 ทางถนนตลอดทั้งปี ลดจ านวนผู้เสียชีวิต และเส้นทางการคมนาคมให้อยู่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในการ และผู้เสียชีวิต  
   ในสภาพที่ดี     คมนาคม   
           

รวม 6 โครงการ - - 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - 
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3.4  แผนงาน งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ อุดหนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ๘,๕00,000 ๙,๐00,000 ๙,๕00,000 ๙,๕00,000 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับ ผู้สูงอายุได้รับการช่วย ส านักงานปลัด 
  การช่วยเหลือและมี จ านวน ๑,๐๒๔ คน (กรมฯ/อบต.) (กรมฯ/อบต.) (กรมฯ/อบต.) (กรมฯ/อบต.) เบี้ยยังชีพ เหลืออย่างทั่วถึง  
  ชีวิตที่ดีขึ้น         
           

2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้รับ อุดหนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ ๑,๕๐0,00๐ ๒,๐๐0,00๐ ๒,๕๐0,00๐ ๒,๕๐0,00๐ จ านวนผู้พิการที่ได้รับ ผู้พิการได้รับการช่วย ส านักงานปลัด 
  การช่วยเหลือและมี จ านวน 1๕๓ คน (กรมฯ/อบต.) (กรมฯ/อบต.) (กรมฯ/อบต.) (กรมฯ/อบต.) เบี้ยยังชีพ เหลืออย่างทั่วถึง  
  ชีวิตที่ดีขึ้น         
           

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ อุดหนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย ๑๒๐,000 ๑๒๐,000 ๑๒๐,000 ๑๒๐,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ส านักงานปลัด 
  ได้รับการช่วยเหลือ เอดส์ จ านวน ๒๐ คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  
  และมีชีวิตที่ดีขึ้น         
           

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณในการ 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ประสบภัยได้รับการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส านักงานปลัด 
 สาธารณภัย ผู้ประสบภัยจาก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ได้รับการช่วยเหลือ  
  ธรรมชาติต่าง ๆ ธรรมชาติ        
           

รวม 4 โครงการ - - 10,270,000 11,270,000 12,270,000 12,270,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคสว่น 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. จัดซื้อถังขยะ เพื่อให้ประชาชน จัดซื้อถังขยะ จ านวน 100 ใบ 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่มีความสะอาด ประชาชนสามารถคัด กองสาธารณสุข 
  รู้จักการคัดแยกขยะ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และปราศจากขยะ แยกขยะได้แต่ละ และสิ่งแวดล้อม 
         ประเภทได้  
           

2. จัดซื้อที่ต้ังถังขยะ เพื่อป้องกันถังขยะ จัดซื้อที่ต้ังถังขยะ จ านวน 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่มีความสะอาด บริเวณถังขยะมีความ กองสาธารณสุข 
  ล้ม 100 อัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) และปราศจากขยะ สะอาดและเป็น และสิ่งแวดล้อม 
         ระเบียบ  
           

รวม 2 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
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     4.2  แผนงาน เคหะและชุมชน   
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. จัดหาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อให้มีสถานที ่ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ จ านวน 300,000 300,000 300,000 300,000 การจัดเก็บขยะที่มี สามารถมีสถานที ่ กองสาธารณสุข 
  รองรับขยะที่มีอยู่ 1 แห่ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสิทธิภาพ รองรับขยะที่เพิ่มขึ้น และสิ่งแวดล้อม 
  จ านวนมาก       จ านวนมาก  
           

2. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - เพื่อให้ประชาชน ด าเนินการปลูกและตัดแต่ง 120,000 120,000 120,000 120,000 ภูมิทัศน์ในพื้นที่มี ภูมิทัศน์ริมทางและ กองสาธารณสุข 
 ในพื้นที่ต าบลท่าคา อนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง กิ่งไม้ เก็บขนขยะมูลฝอย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความสะอาดและ บ้านเมืองสวยงามเป็น และสิ่งแวดล้อม 
  - เพื่อให้ประชาชน และสิ่งปฏิกูลรวมทั้งก าจัด     สวยงาม เมืองน่าอยู่  
  ได้มีส่วนร่วมในการ ผักตบชวา วัชพืชริมถนน        
  พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน และล าคลองสาธารณะ        
  พื้นที่ต าบลท่าคา ต่างๆ ในเขตต าบลท่าคา        
           

3. โครงการคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วน จ านวน 12 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 100% ของหมู่บ้าน ปริมาณขยะในชุมชน กองสาธารณสุข 
 ที่ต้นทาง ร่วมของชุมชนในการ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ปริมาณขยะลดลง ลดลง และสิ่งแวดล้อม 
  จัดการขยะมูลฝอยโดย         
  การน าหลัก 3Rs มาใช ้         

           
           
           
           
           
           

รวม 3 โครงการ - - 470,000 470,000 470,000 470,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5.1  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนได้รับ สนับสนุนค่าอาหารเสริม  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษาฯ 
 แก่เด็กนักเรียนและเด็กเล็ก อาหารอาหารเสริม  (นม) ให้นักเรียนในสังกัด  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาหารเสริม (นม) อาหารอาหารเสริม   
 ก่อนวัยเรียน (นม) ทุกคน  สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็ก     ครบทุกคน (นม) ครบทุกคน  
   เล็กในเขตพื้นที่        
           

2. โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัย สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็กมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ 
 ส าหรับเด็กเล็ก เรียนได้รับอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ได้รับอาหารกลางวัน ร่างกายแข็งแรงทุกคน  
  ทุกคน ในเขตพื้นที่     ครบทุกคน   
           

3. จัดซื้อวัสดุการศึกษาส าหรับ เพื่อให้นักเรียนมีสื่อ จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กมีวัสดุการเรียน เด็กเล็กมีการพัฒนา กองการศึกษาฯ 
 เด็กก่อนวัยเรียน การเรียนการสอนที่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การสอนครบทุกคน ด้านร่างกายและ  
  ทันสมัยขึ้น คลองมะขวิด      สติปัญญา  
           

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้รับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ ครูผู้ดูแลเด็กมีการ กองการศึกษาฯ 
 ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก การพัฒนา พัฒนาผู้ดูแลเด็ก จ านวน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พัฒนาทุกคนและมี พัฒนามากขึ้น  
   4 คน     คุณภาพ   
           

5. โครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เกิด จ านวนเด็กเล็ก 60 คน 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กได้รับการพัฒนา เด็กเล็กมีความคิดสร้าง กองการศึกษาฯ 
 นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา การเรียนรู้จากประสบ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ครบทั้ง 4 ด้าน สรรค์ กล้าคิด กล้าตัด  
 เด็กเล็ก การณ์ตรง       สินใจ  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

6. โครงการปรับปรุงสถานที ่ เพื่อความสะดวกต่อ บริเวณด้านหน้าของศูนย์ ๓0๐,๐๐๐ - - - เด็กเล็กและผู้มาติดต่อ เด็กเล็กได้รับความ กองการศึกษาฯ 
 บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา การควบคุมดูแลเด็ก พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง     เกิดความสะสวกและ ปลอดภัยจากอันตราย  
 เด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด และป้องกันความ มะขวิด  จ านวน ๑  แห่ง     ปลอดภัย ภายนอก  
  ปลอดภัยในพื้นที่ตัว ๑.ต่อเติมหลังคาห้องกลาง        
  อาคารและท ากิจ ของตัวอาคารใหม่ - เก่า        
  กรรมประจ าวัน ๒.ปรับปรุงด้านหน้าอาคาร        
  สะดวกต่อผู้มาติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน        
  ประสานงานกับศูนย์ คลองมะขวิด        

  พัฒนาเด็กเล็ก -ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา        
   เด็กเล็ก        

   - ก่อสร้างร้ัว        
   - ก่อสร้างเสาธง        
           

รวม 6 โครงการ - - 1,815,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 - - - 

 
     5.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการแสดงความอาลัย เพื่อให้ประชาชนได้แสดง จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในพื้นที่ต าบล ประชาชนได้แสดง ส านักงานปลัด 
 และกิจกรรมถวายพระราช ออกซ่ึงความจงรักภักดี ออกถึงความอาลัยและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่าคาได้เข้าร่วม ออกซ่ึงความจงรักภักดี  
 กุศลแด่พระบาทสมเด็จ และส านึกในพระมหา กิจกรรมถวายพระราชกุศล     กิจกรรม และส านึกในพระมหา  
 พระปรมินทรมหาภูมิพล กรุณาธิคุณของพระบาท แด่พระบาทสมเด็จพระ      กรุณาธิคุณของ  
 อดุลยเดช สมเด็จพระปรมินทรมหา ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย      พระบาทสมเด็จพระ  
  ภูมิพลอดุลยเดช เดช      ปรมินทรมหาภูมิพล  
         อดุลยเดช  

รวม 1 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
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5.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการวันผู้สูงอายุเน่ืองใน เพื่ออนุรักษ์ ผู้สูงอายุในเขตต าบลท่าคา 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้สูงอายุได้ร่วม ประชาชนได้อนุรักษ์ ส านักงานปลัด 
 วันสงกรานต์ วัฒนธรรมประเพณี จ านวน 300 คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กิจกรรมวันสงกรานต์ ประเพณีวัฒนธรรมให้  
  และสืบสาน      อย่างมีความสุข คงอยู่ต่อไป  
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน         
           

2. โครงการจัดงานประเพณีลอย เพื่อปลูกฝังจิตส านึก จัดท ากระทงกาบกล้วยและ 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนได้ร่วม ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักงานปลัด 
 กระทงกาบกล้วย เยาวชนไทยในการ ร่วมพิธีปล่อยกระทงสาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สืบสานประเพณี สืบสานประเพณี  
  อนุรักษ์วัฒนธรรม      ลอยกระสงสาย วัฒนธรรมที่ดีงามของ  
  และเชิดชูเอกลักษณ์       ไทยให้คงอยู่  
  ความเป็นไทย         
           

3. โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าและ 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมส่งเสริม เด็ก เยาวชนและ ส านักงานปลัด 
 วัฒนธรรมตลาดน้ าท่าคา ประเพณีและ แข่งขันกีฬาทางน้ า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประเพณีและการ ประชาชนได้ร่วม  
  วัฒนธรรมของ      แข่งขันกีฬาทางน้ า กิจกรรมและอนุรักษ์  
  ท้องถิ่น       ประเพณี  
           

4. โครงการตักบาตรพระทางน้ า เพื่อเสริมสร้าง จัดกิจกรรมตักบาตรพระ 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนได้ร่วม ประชาชนได้รักษา ส านักงานปลัด 
 299 รูป วัฒนธรรมชาวพุทธ ทางน้ า 299 รูป (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอัน  
  และประชาสัมพันธ์      ตักบาตรพระทางน้ า ดีงาม  
  แหล่งท่องเที่ยว         
           

5. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อเป็นการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกวน 60,000 60,000 60,000 60,000 การแข่งขันกวน ประชาชนได้อนุรักษ์ ส านักงานปลัด 
 ประเพณีการกวนกระยาสารท ประเพณีและ กระยาสารท จ านวน 12 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กระยาสารททั้ง 12 ประเพณีของท้องถิ่น  
 วันสารทไทย วัฒนธรรมของ หมู่บ้าน     หมู่บ้าน   
  ท้องถิ่น         

รวม 5 โครงการ - - 245,000 245,000 245,000 245,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
     6.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. ก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมแซมทางเดินเท้า แหล่งท่องเที่ยวได้รับ กองช่าง 
 ซ่อมแซมเส้นทางลัดสู่แหลง่ ปรับปรุงแหล่ง เส้นทางลัดสู่แหล่งท่องเที่ยว (อบต.) (อบต.) (อบต) (อบต.) เข้าสู่แหลง่ท่องเที่ยว การปรับปรุงและ  
 ท่องเที่ยวตลาดน้ าท่าคา ท่องเที่ยว ตลาดน้ าท่าคา     ให้มีมาตรฐาน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
           

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง เพื่อให้แหล่ง จัดท าภูมิทัศน์และปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 200,000 ภูมิทัศน์ตลาดน้ าท่าคา จ านวนนักท่องเที่ยว กองช่าง 
 ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเป็นที่ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีความสวยงาม มาเที่ยวมากขึ้น  
  สนใจแก่ผู้มาเที่ยว เขตพื้นที่ต าบลท่าคา        
           

3 ก่อสร้างป้ายตลาดน้ าท่าคา เพื่อปรับปรุงบริเวณ ก่อสร้างป้ายตลาดน้ าท่าคา 200,000 - - - ป้ายตลาดน้ าท่าคา แหล่งท่องเที่ยวได้รับ กองช่าง 
 ด้วยหินแกรนิต ตลาดน้ าท่าคาให้ม ี ด้วยหินแกรนิต จ านวน 2  (อบต)    ที่ได้มาตรฐาน ความสนใจจาก  
  ความสวยงามและ แห่ง      นักท่องเที่ยว  
  เป็นที่ประทับใจของ         
  นักท่องเที่ยว         
           
           
           

รวม 3 โครงการ - - 1,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - - 
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     6.2  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์/ เพื่อให้ข้อมูล จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ข้อมูลการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ส านักงานปลัด 
 และแผนที่สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวแก่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เป็นภาษาไทยและ ข้อมูลการท่องเที่ยว  
  นักท่องเที่ยว จัดท าแผนที่ ป้ายอาณาเขต     ภาษาอังกฤษ   
   สถานที่แหลง่ท่องเที่ยว        
           

2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชาชน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรู้ นักท่องเที่ยวได้รับ ส านักงานปลัด 
 เพื่อการสื่อสาร/การให้บริการ สามารถใช้ภาษา ทั่วไป จ านวน 60 คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้านภาษาอังกฤษ บริการและอ านวย  
  อย่างง่ายในการ      เตรียมพร้อมการเข้าสู่ ความสะดวกมากขึ้น  
  ให้บริการข้อมูล      ประชาคมเศรษฐกิจ   
  ข่าวสารแก ่      อาเซียน   
  นักท่องเที่ยว         
           

3. โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้เยาวชนได้ อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน  30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีความรู้ในการ นักท่องเที่ยวได้รับ ส านักงานปลัด 
  กล้าแสดงออก และ จ านวน 60 คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการและอ านวย  
  พัฒนาความรู้      การท่องเที่ยว ความสะดวกมากขึ้น  
  ความสามารถในการ         
  เผยแพร่ข้อมูล         
  ข่าวสารแหล่ง         
  ท่องเที่ยว         
           

4. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไปรู้จัก ส านักงานปลัด 
  ข้อมูลแหลง่ ตลาดน้ าท่าคา และอ่ืน ๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ข้อมูลแหลง่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมาก  
  ท่องเที่ยวและข้อมูล       ขึ้น  
  อ่ืนๆ ในพื้นที่         
           

รวม 4 โครงการ - - 360,000 360,000 360,000 360,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     7.1  แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อป้องกันและ จัดซื้อยาพ่นยุง และทราย 65,000 65,000 65,000 65,000 โรคไข้เลือดออกใน สามารถควบคุมและ กองสาธารณสุข 
 โรคไข้เลือดออก ควบคุมโรค อะเบท (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พื้นที่ลดลง ป้องกันโรค และสิ่งแวดล้อม 
  ไข้เลือดออก       ไข้เลือดออก  
           

2. ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ เพื่อควบคุมและ จัดซื้อถุงยางอนามัย 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดการติดเชื้อโรค สามารถป้องกันโรค กองสาธารณสุข 
  ป้องกันโรคเอดส์ จ านวน 2,000 ชิ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เอดส์และการต้ังครรภ์ เอดส์และการต้ังครรภ์ และสิ่งแวดล้อม 
  และการต้ังครรภ์      ลดลง ได้  
           
           

3. โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการเกิด ประชากรสุนัขได้รับการฉีด 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสุนัขที่ได้รับ ประชาชนปลอดภัย กองสาธารณสุข 
 โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า วัคซีน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การฉีดวัคซีน จากโรคพิษสุนัขบ้า และสิ่งแวดล้อม 
  ระบาดในชุมชน         
           

4. ควบคุมจ านวนของสุนัขและ เพื่อลดจ านวนของ ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัขและ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนสุนขัและแมว สามารถลดจ านวน กองสาธารณสุข 
 แมว สุนัขและแมว แมว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ลดลง สุนัขและแมวได้ และสิ่งแวดล้อม 
           

รวม 4 โครงการ - - 125,000 125,000 125,000 125,000 - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมคีวามเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี 
8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 
     8.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อให้ประชาชนได้ จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรม 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วน ส านักงานปลัด 
 จัดจ้าง ร่วมเป็น  การจัดซื้อจัดจ้างและผู้จัดเก็บ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เป็นคณะกรรมการ ร่วมในการด าเนินงาน  
  คณะกรรมการ และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.     จัดซื้อจัดจ้าง ต่าง ๆ ของ อบต.  
  ในการจัดซื้อจัดจ้าง         
  งานต่างๆ ของ อบต.          
           

2. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม เพื่อให้ประชาชน ติดต้ังอินเตอร์เน็ตต าบลและ 70,000 70,000 70,000 70,000 การเข้าถึงข้อมูลข่าว ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักงานปลัด 
 โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล ได้รับข้อมูลข่าวสาร ระบบ LAN  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สารของประชาชน ข่าวสารอย่างทั่วถึง  
  อย่างทั่วถึง         
           

3. ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของ เพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงระบบเว็บไซต์และ 35,000 35,000 35,000 35,000 การเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลข่าวสารได้รับ ส านักงานปลัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบล และเผยแพร่ข้อมูล จ่ายค่าบริการรายเดือน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ข่าวสารที่ดีขึ้น การประชาสัมพันธ์  
  ข่าวสารของ อบต.       และเผยแพร่  
           

4. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพื่อให้ประชาชนมี จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ 450,000 450,000 450,000 450,000 จัดอบรมให้ความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด 
 การเมืองการปกครองใน ความรู้เก่ียวกับ ส่งเสริมประชาธิปไตยและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แก่ประชาชนเก่ียวกับ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
 ระบอบประชาธิปไตย และ การเมือง การ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง     การประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง  
 การเลือกต้ัง ปกครองในระบอบ ผู้บริหารและสมาชิก อบต.      ในระบอบ  
  ประชาธิปไตย       ประชาธิปไตย  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

5. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อพัฒนาการ จัดฝึกอบรมและศึกษาดู 350,000 350,000 350,000 350,000 บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรสามารถ ส านักงานปลัด 
 สมาชิก อบต. ผู้บริหารและ ปฏิบัติงานของ งานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่ม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ได้พัฒนาศักยภาพใน ปฏิบัติงานได้อย่างมี  
 พนักงานส่วนต าบล บุคลากรให้ม ี ศักยภาพให้กับสมาชิก      การปฏิบัติให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  ประสิทธิภาพ อบต. ผู้บริหารพนักงาน      ประสิทธิภาพมากขึ้น   
   ส่วนต าบล จ านวน 50 คน        
           

รวม 5 โครงการ - - 1,055,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000 - - - 
 
 
     8.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถน าข้อเสนอ ประชาชนได้มีส่วน ส านักงานปลัด 
 หมู่บ้านและประชาคมต าบล ส่วนร่วมในการ และประชาคมต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของประชาชนไป ร่วมในการแสดง  
  แสดงความคิดเห็น      ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง คิดเห็น  
           

2. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อพัฒนาความรู้ จัดอบรมและศึกษาดูงาน 450,000 450,000 450,000 450,000 เจ้าหน้าที่และผู้น า เจ้าหน้าที่น าความรู้ ส านักงานปลัด 
 เจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชน ให้กับเจ้าหน้าทีแ่ละ จ านวน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชุมชนมีความรู้และ มาพัฒนาพื้นที่ให้ม ี  
  ผู้น าชุมชน      น าความรู้มาพัฒนา ความเจริญมากขึ้น  
        พื้นที่   
           

รวม 2 โครงการ - - 470,000 470,000 470,000 470,000 - - - 
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8.3  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. ก่อสร้างที่ท าการองค์การ เพื่อเป็นการรองรับ ก่อสร้างที่ท าการองค์การ 1๒,000,000 - - - มีส านักงานที่ใช้ในการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 บริหารส่วนต าบล บุคลากรที่มีมากขึ้น บริหารส่วนต าบล จ านวน (อบต.)    ปฏิบัติงานที่ได้ สะดวกจากการบริการ  
  และอ านวยความ 1 แห่ง     มาตรฐาน ของเจ้าหน้าที ่  
  สะดวกแกผู่้มาติดต่อ         
  ราชการ         
           

2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพื่อใช้เป็นสถานที ่ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 1,200,000 - - - อาคารเอนกประสงค์ ประชาชนมีสถานที่ใน กองช่าง 
 ประสงค ์ ส าหรับกิจกรรม ยาว 23.00 เมตร จ านวน (อบต.)    ที่ได้มาตรฐาน การจัดกิจกรรมต่างๆ  
  ทางด้านวัฒนธรรม 1 แห่ง        
  และกิจกรรมอ่ืนๆ         
           

3. ก่อสร้างลานจอดรถ เพื่ออ านวยความ สร้างท าลานจอดรถส าหรับ - 100,000 - - มีลานจอดรถส าหรับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
  สะดวกให้กับผู้มา คนทั่วไปและผู้พิการ  (อบต)   ผู้มาติดต่อราชการ สะดวกในการมา  
  ติดต่อราชการ      ที่มีมาตรฐาน ติดต่อราชการ  
           
           

รวม 3 โครงการ - - 13,200,000 100,000 - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายน้้า เพื่ออ้านวยความ ด้าเนินการขยายเขตประปา 294,000 - - - ระบบน้้าประปา ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง ประปาส่วน 
 ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 สะดวกให้ประชาชน ส่วนภูมิภาค (อบต.)    ส่วนภูมิภาคที่ได้ ในการอุปโภค   ภูมิภาคจังหวัด 
  มีน้้าอุปโภคบริโภค      มาตรฐาน บริโภค  สมุทรสงคราม 
            

2. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า  เพื่อให้ประชาชนม ี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า พร้อม - 294,000 - - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน 
 แรงต้่าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าใช้อย่าง ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้า  (อบต.)   ไฟฟ้าใชแ้ละ ไฟฟ้าใช้อย่าง  ภูมิภาคอ้าเภอ 
 หมู่ที่ 2 (ศาลแม่เน้ียใหม่) เพียงพอ สาธารณะ     ปลอดภัยมากขึ้น ทั่วถึง  อัมพวา 
            

3. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า  เพื่อให้ประชาชนม ี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า พร้อม - 294,000 - - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน 
 แรงต้่าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าใช้อย่าง ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้า  (อบต.)   ไฟฟ้าใช ้ ไฟฟ้าใช ้  ภูมิภาคอ้าเภอ 
 หมู่ที่ 4 (หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 เพียงพอ สาธารณะ     และปลอดภัย อย่างทั่วถึง  อัมพวา 
 ออกหมู่ที่ 2, บ้านนายจิรวัฒน์       มากขึ้น    
            

4. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า  เพื่อให้ประชาชนม ี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า พร้อม - 294,000 - - ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน 
 แรงต้่าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าใช้อย่าง ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้า  (อบต.)   ไฟฟ้าใช ้ ไฟฟ้าใช ้  ภูมิภาคอ้าเภอ 
 หมู่ที่ 11 (บ้านนายสมยศ,  เพียงพอ สาธารณะ     และปลอดภัย อย่างทั่วถึง  อัมพวา 
 บ้านนายถนอม)       มากขึ้น    
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แบบ ผ.02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

5. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายน้้า เพื่ออ้านวยความ ด้าเนินการขยายเขตประปา - - 294,000 - ระบบน้้าประปา ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง ประปาส่วน 
 ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 สะดวกให้ประชาชน ส่วนภูมิภาค   (อบต.)  ส่วนภูมิภาคที่ได้ ในการอุปโภค   ภูมิภาคจังหวัด 
  มีน้้าอุปโภคบริโภค      มาตรฐาน บริโภค  สมุทรสงคราม 
            

6. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายน้้า เพื่ออ้านวยความ ด้าเนินการขยายเขตประปา - - 294,000 - ระบบน้้าประปา ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง ประปาส่วน 
 ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 สะดวกให้ประชาชน ส่วนภูมิภาค   (อบต.)  ส่วนภูมิภาคที่ได้ ในการอุปโภค   ภูมิภาคจังหวัด 
 (ต่อจากบ้านดาว) มีน้้าอุปโภคบริโภค      มาตรฐาน บริโภค  สมุทรสงคราม 
            

7. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายน้้า เพื่ออ้านวยความ ด้าเนินการขยายเขตประปา - - - 294,000 ระบบน้้าประปา ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง ประปาส่วน 
 ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 สะดวกให้ประชาชน ส่วนภูมิภาค    (อบต.) ส่วนภูมิภาคที่ได้ ในการอุปโภค   ภูมิภาคจังหวัด 
 (บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 4-บ้านนาย มีน้้าอุปโภคบริโภค      มาตรฐาน บริโภค  สมุทรสงคราม 
 สมเกียรติ)           
            

8. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า  เพื่อให้ประชาชนม ี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า พร้อม - - - 294,000 ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน 
 แรงต้่าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าใช้อย่าง ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้า    (อบต.) ไฟฟ้าใชแ้ละ ไฟฟ้าใช้อย่าง  ภูมิภาคอ้าเภอ 
 หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายชลอ เพียงพอ สาธารณะ     ปลอดภัยมากขึ้น ทั่วถึง  อัมพวา 
            
            

9. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า  เพื่อให้ประชาชนม ี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า พร้อม - - - 294,000 ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง การไฟฟ้าส่วน 
 แรงต้่าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าใช้อย่าง ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้า    (อบต.) ไฟฟ้าใชแ้ละ ไฟฟ้าใช้อย่าง  ภูมิภาคอ้าเภอ 
 หมู่ที่ 9 (สายบ้านนางพิมพ์พจ ี เพียงพอ สาธารณะ     ปลอดภัยมากขึ้น ทั่วถึง  อัมพวา 
 หนวิชิต)           
            

10. ขยายเขตระบบจ้าหน่ายน้้า เพื่ออ้านวยความ ด้าเนินการขยายเขตประปา - - - 294,000 ระบบน้้าประปา ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง ประปาส่วน 
 ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 10 สะดวกให้ประชาชน ส่วนภูมิภาค    (อบต.) ส่วนภูมิภาคที่ได้ ในการอุปโภค   ภูมิภาคจังหวัด 
 (ซอยศาลเจ้าแม่เน้ียและซอย มีน้้าอุปโภคบริโภค      มาตรฐาน บริโภค  สมุทรสงคราม 
 กรมหลวงชุมพร)           
            

รวม 10 โครงการ - - 294,000 882,000 588,000 1,176,000 - - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     2.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให ้ อุดหนุนงบประมาณให้กับ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนที่มี ส้านักงานปลัด วิสาหกิจชุมชน 
 ท้านบ หมู่ที่ 5 ประชาชนมีอาชีพ กลุ่มอาชีพ เช่น ท้าขนมไทย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรู้จากการ รายได้น้อย  กลุ่มแม่บ้าน 
  และมีรายได้เพิ่มขึ้น โบราณ     ฝึกอาชีพ สามารถน้า  เกษตรกรท้านบ 
         ความรู้ที่ได้  หมู่ที่ 5 
         ประกอบอาชีพ   
            

2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เพื่อเป็นการเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนมี ส้านักงานปลัด วิสาหกิจชุมชน 
 ผลิตน้้าตาลมะพร้าวแท้  สร้างรายได้ให้แก่ ผลิตและบรรจุภัณฑ์น้้าตาล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การส่งเสริม อาชีพและมี  กลุ่มผลิตน้้าตาล 
 หมู่ที่ 5 เกษตรกร มะพร้าวแท้ จ้านวน 1 กลุ่ม     อาชีพ รายได้เพิ่มมาก  มะพร้าวแท้ 
         ขึ้น  หมู่ที่ 5 
            

รวม 2 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - - 
 
     2.1  แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันก้าจัด เพื่อก้าจดัศัตรูพืชที่ ก้าจัดกระรอกในพื้นที่  30,000 30,000 30,000 30,000 เพิ่มผลผลิต สามารถช่วยเพิ่ม ส้านักงานปลัด ศูนย์บริการและ 
 ศัตรูพืช ท้าลายพืชผล จ้านวน 2,520 หาง และ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทางการเกษตร ผลผลิตให ้  ถ่ายทอดเทคโน 
  ทางการเกษตร ซื้อเหย่ือพิษ จ้านวน 30       เกษตรกรได้  โลยีการเกษตร 
   กก.        ประจ้าต้าบลท่าคา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

2. โครงการป้องกันก้าจัดแมลงด้า เพื่อลดและควบคุม เกษตรกรเป้าหมาย ทั้ง 12 60,000 60,000 60,000 60,000 เพิ่มผลผลิต ลดความเสียหาย ส้านักงานปลัด ศูนย์บริการและ 
 หนามมะพร้าวโดยใช้แตน การระบาดของ หมู่บ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทางการเกษตร ในผลผลิตและ  ถ่ายทอดเทคโน 
 เบียนอะซิโคเดส แมลงด้าหนาม       เพิ่มรายได้ของ  โลยีการเกษตร 
         เกษตรกร  ประจ้าต้าบลท่าคา 
            

3. โครงการป้องกันก้าจัดหนอน เพื่อลดและควบคุม เกษตรกรเป้าหมาย ทั้ง 12 12,000 12,000 12,000 12,000 เพิ่มผลผลิต ลดความเสียหาย ส้านักงานปลัด ศูนย์บริการและ 
 หัวด้าโดยใช้แตนเบียน การระบาดของ หมู่บ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทางการเกษตร ในผลผลิตและ  ถ่ายทอดเทคโน 
 บราคอน หนอนหัวด้า       เพิ่มรายได้  โลยีการเกษตร 
         ของเกษตรกร  ประจ้าต้าบลท่าคา 
            

รวม 3 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม 
     3.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. อุดหนุนโครงการศูนย์ป้องกัน เพื่อให้มีผู้น้าความรู้ อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ 72,000 72,000 72,000 72,000 จ้านวน ท้าให้เกิดความ ส้านักงานปลัด กรรมการหมู่บ้าน 
 และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เก่ียวข้องกับยา สามัคคีและ   
 ประจ้าหมู่บ้าน แก้ไขปัญหา ประจ้าหมู่บ้าน จ้านวน 12      เสพติดลดลง ป้องกันยาเสพ   
  ยาเสพติด หมู่บ้าน      ติด   
            

2. อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหา เพื่อน้าผู้เสพ/ผู้ติด อุดหนุนให้กับศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้ารับ สามารถควบคุม ส้านักงานปลัด สถ.จ.สส. 
 ยาเสพติด ศอ.ปศจ.สส.  และ ยาเสพติดเข้าสู่ อ้านวยการป้องกันและ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การบ้าบัดและ และลดปัญหา   
 หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง กระบวนการบ้าบัด ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด     ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ การแพร่ระบาด   
  รักษาฟื้นฟูให้กลับ สมุทรสงคราม     ติด ของยาเสพติดได้   
  ถิ่นเป็นคนดีสู่สังคม       เยาวชนในพื้นที่   
         ไม่เสพยาเสพติด   
         รวมทั้งไม่มั่วสุม   
         อบายมุข   

รวม 2 โครงการ - - 122,000 122,000 122,000 122,000 - - - - 
. 

3.2  แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. อุดหนุนส้านักงานเหล่ากาชาด เพื่อให้การ สนับสนุนงบประมาณ ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนใน ส้านักงานปลัด ส้านักงาน 
 จังหวัดสมุทรสงคราม สงเคราะห์แก่ผู้ยาก ส้านักงานเหล่ากาชาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การสงเคราะห์ พื้นที่มีคุณภาพ  เหล่ากาชาด 
  ไร้ ด้อยโอกาส และ จังหวัดสมุทรสงคราม     อย่างทั่วถึง ชีวิตที่ดีขึ้น  จังหวัดสมุทร 
  ผู้ประสบภัยต่างๆ         สงคราม 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5.1  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนครู เพื่อให้มีครูผู้ช่วย สนับสนุนครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 120,000 120,000 120,000 120,000 เด็กนักเรียน นักเรียนได้รับ กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดเทพ 
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กครบทุก จ้านวน 2 คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ได้รับการดูแล การพัฒนาการ  ประสทิธ์ิคณาวาส 
  ห้องเรียน      อย่างทั่วถึง ด้านร่างกาย   
         อารมณ์สังคม   
         และสติปัญญา   
            

2. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา เพื่อให้นักเรียนใช้ อุดหนุนให้แก่นักเรียน ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 นักเรียนมี เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดเทพ 
 ต้านยาเสพติด เวลาว่างให้เกิด โรงเรียนวัดเทพฯ จ้านวน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพร่างกาย สุขภาพแข็งแรง  ประสทิธ์ิคณาวาส 
  ประโยชน์และ 362 คน     แข็งแรง และห่างไกลยา   
  สามารถใช้กีฬาต้าน       เสพติด   
  ยาเสพติด          
            

3. อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้า เพือ่ส่งเสริมให้เด็กใช ้ อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัด 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียนไม่ เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดเทพ 
 ค่ายพุทธบุตรต้านยาเสพติด เวลาให้เกิด เทพประสิทธ์คณาวาส (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยุ่งเก่ียวกับยา ห่างไกลยาเสพ  ประสทิธ์ิคณาวาส 
  ประโยชน์และ จ้านวนนักเรียน 150 คน     เสพติด ติด   
  หลีกเลี่ยงยาเสพติด          
            

4. อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กและ อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัด 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียนได้ นักเรียนทุกคนได้ กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดเทพ 
 แห่งชาติ เยาวชนได้มีกิจกรรม เทพประสิทธิ์คณาวาส  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมกิจกรรมวัน มีแสดงออก มี  ประสทิธ์ิคณาวาส 
  ร่วมกันในวันเด็ก จ้านวน 450 คน     เด็กทุกคน ความสนุกสนาน   
         รู้ถึงความส้าคัญ   
         ของเด็กที่จะโต   
         ไปอย่างมี   
         คุณภาพ   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

5. อุดหนุนโครงการการเรียนและ เพื่อการปลูกฝัง  นักเรียนโรงเรียนวัดเทพฯ 24,000 24,000 24,000 24,000 เด็กนักเรียนมี คุณภาพนักเรียน กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดเทพ 
 การฝึกซ้อมดนตรีไทย พัฒนาเด็กและ จ้านวน 335 คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรู้การเล่น ทุกคนมีความรัก  ประสทิธ์ิคณาวาส 
  เยาวชนไทยมีความ       ดนตรีไทย และความ   
  ส้านึกความเป็นไทย       สามัคค ี   
  มีสุนทรียภาพด้าน          
  อารมณ์          
            

6. อุดหนุนโครงการรู้ภาษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก เด็กนักเรียน จ้านวน 362 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียนมีผล เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดเทพ 
 อังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีในอาเซียน ภาษาอังกฤษกับ คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สัมฤทธิ์ทาง ทุกคนสื่อสาร  ประสทิธ์ิคณาวาส 
  เจ้าของภาษา      ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษได้   
        สูงขึ้น อย่างถูกต้อง   
            

7. อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กและ เด็กนักเรียน จ้านวน 53 คน 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กนักเรียนได้ นักเรียนทุกคนได้ กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดมณ ี
 แห่งชาติ เยาวชนได้มีกิจกรรม  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมกิจกรรม มีแสดงออก   สรรค ์
  ร่วมกันในวันเด็ก      วันเด็กทุกคน มีความ   
         สนุกสนานรู้ถึง   
         ความส้าคัญของ   
         เด็กที่จะโตไป   
         อย่างมีคุณภาพ   
            

8. อุดหนุนโครงการมณีสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียน จ้านวน 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนมี เด็กนักเรียนมี กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดมณ ี
 เกมส์ การพัฒนาทางด้าน 100 คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สุขภาพร่างกาย สุขภาพแข็งแรง  สรรค ์

  ร่างกาย จิตใจ สติ      แข็งแรง และห่างไกล   
  ปัญญาและสังคม       ยาเสพติด   
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

9. อุดหนุนโครงการกีฬาต้านยา เพื่อส่งเสริมให ้ นักเรียนโรงเรียนเทพสุวรรณ  ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 นักเรียนทุกคน นักเรียนมี กองการศึกษาฯ โรงเรียนเทพ 
 เสพติด นักเรียนป้องกัน ชาญวิทยา จ้านวน ๓๕๐ คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ครูทุกด้ารงชีวิต สุขภาพร่างกาย  สุวรรณชาญวิทยา 
  ตนเองจากสิ่งเสพติด ครู ๒๘ คน     อยู่ในสังคมได้ แข็งแรงและไม ่   
        อย่างมีความสุข ยุ่งเก่ียวกับยา   
         เสพติด   

10. อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก เพื่อให้นักเรียนได้รับ สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดเทพ 
 นักเรียน อาหารกลางวัน ให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. (อบต./กรมฯ) (อบต./กรมฯ) (อบต./กรมฯ) (อบต./กรมฯ) ได้รับอาหาร ได้รับอาหาร  ประสทิธ์ิคณาวาส 
  ทุกคน      กลางวันครบ กลางวันครบ  และโรงเรียนวัด 
        ทุกคน ทุกคน  มณีสรรค ์
            

รวม 10 โครงการ - - 1,884,000 1,884,000 1,884,000 1,884,000 - - - - 
 
     5.2  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. โครงการอุดหนุนอุทยาน ร.2 เพื่อสนับสนุน สนับสนุนการด้าเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนการ ประชาชนมีส่วน ส้านักงานปลัด จังหวัดสมุทร 
  ประเพณ ีศิลปะและ กิจกรรมของมูลนิธิอุทยาน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้าเนินกิจกรรม ร่วมในการเรียนรู้  สงคราม 
  วัฒนธรรมของ ร.2     ของมูลนิธิ วัฒนธรรมศิลปะ   
  จังหวัดสมุทรสงคราม      อุทยาน ร.2 และประเพณี   
            

2. โครงการอนุรักษ์ประเพณี  เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในต้าบลท่าคาและ 7,000 7,000 7,000 7,000 ประชาชนได้ร่วม ประชาชนมี ส้านักงานปลัด สภาวัฒนธรรม 
 และวัฒนธรรมไทยศาลตาขุน และวัฒนธรรมไทย ร่วมกันงานประเพณีศาลตา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อนุรักษ์ประเพณี ความสามัคค ี  ต้าบลท่าคา 
  อันดีงามให้คงอยู่ ขุนในวันสงกรานต์     ศาลตาขุน และอนุรักษ์   
  ต่อไป       ประเพณีให้คง   
         อยู่สืบไป   
            

รวม 2 โครงการ - - 57,000 57,000 57,000 57,000 - - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     7.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. อุดหนุนโครงการผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการจัด ผู้สูงอายุในเขตต้าบลท่าคา 120,000 120,000 120,000 120,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุได้รับ กองสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ 
  กิจกรรมของ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การดูแลอย่าง การดูแลอย่าง และสิ่งแวดล้อม ต้าบลท่าคา 
  ผู้สูงอายุ      ทั่วถึง ต่อเน่ือง   
            
            

รวม 1 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - - 
 

     7.2  แผนงาน สาธารณสุข 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. โครงการสนับสนุนการด้าเนิน เพื่อเป็นค่าด้าเนินงาน อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 90,000 90,000 90,000 90,000 คุณภาพชีวิตของ งานสาธารณสุข กองสาธารณสุข อสม.ประจ้า 
 งานตามโครงการของศูนย์ ของ อสม.ประจ้า จ้านวน 12 หมู่บ้าน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนดีขึ้น มูลฐานได้รับการ และสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน 
 สาธารณสุขมูลฐานประจ้า หมู่บ้าน       พัฒนาและการ   
 หมู่บ้านในเขต อบต.ท่าคา        แก้ไขปัญหาของ   
         ชุมชน   
            

รวม 1 โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - - 
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     7.3  แผนงาน  งบกลาง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. โครงการหลักประกันสุขภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนใน ประชาชนในเขต ส้านักงานปลัด สปสช. 
 ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การสนับสนุนและ 5 กลุ่ม คือกลุ่มแม่และเด็ก (สปสช./ (สปสช./ (สปสช./ (สปสช./ พื้นที่ได้การ องค์กรปกครอง   
  ส่งเสริมการการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ อบต.) อบต.) อบต.) อบต.) ส่งเสริมสุขภาพ ส่วนท้องถิ่น   
  จัดบริการในด้าน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มี     ทุกคน ได้รับบริการ   
  สร้างเสริมสุขภาพ ความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย      หลักประกัน   
  การป้องกันโรค การ โรคเร้ือรังที่อยู่ในชุมชน      สุขภาพอย่าง   
  ฟื้นฟูสภาพของ       ทั่วถึงและเท่า   
  หน่วยบริการ       เทียมกัน   
            

รวม 1 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - - 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี 
8.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 
     8.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที่ 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    อุดหนุน 

1. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน อุดหนุนการบริหารศูนย์รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูล ประชาชนมี ส้านักงานปลัด อปท. ในเขต 
 ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ การบริหารศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ข่าวสารจัดซื้อ ส่วนร่วมในการ  อ้าเภออัมพวา 
 องค์การบริหารส่วนต้าบล ข้อมูลข่าวสารในการ การจัดซื้อจัดจ้างของ     จัดจ้างของ จัดซื้อจัดจ้าง   
 ระดับอ้าเภอ จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต้าบล     องค์การบริหาร    
   ระดับอ้าเภอให้ อปท.ที ่     ส่วนต้าบลระดับ    
   ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     อ้าเภอมีความ    
        เรียบร้อยและ    
        โปร่งใส    
            

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คา 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมคีวามเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เพื่อใช้ในการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 2,940,000 - - - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ อบจ.สส. 
 เสริมเหล็กบ้านคลองขุดเจ๊ก คมนาคม ระยะทางยาว 900 เมตร     คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและมีความ  
 หมู่ที่ 12 ต.ท่าคา อ.อัมพวา  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่     ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น  
 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.นางตะเคียน  ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,500        
 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง        
   หินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร        
           

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน เพื่อใช้เป็นสถานที ่ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร - 3,450,000 - - มีสถานที่ในการจัด ประชาชนมีสถานที่ อบจ.สส. 
 เอนกประสงค์บริเวณโรงเรียน จัดกิจกรรมทางด้าน ยาว 46.00 เมตร จ านวน     กิจกรรมที่ได้ ในการท ากิจกรรม  
 เทพสุวรรณชาญวิทยา หมู่ที่ 1 วัฒนธรรมและ 1 แห่ง     มาตรฐาน   
 ต.ท่าคา อ.อัมพวา  กิจกรรมอ่ืนๆ         
 จ.สมุทรสงคราม          
           

3. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อใช้ในการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - - 3,500,000 - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ อบจ.สส. 
 ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ต.ท่าคา คมนาคม ทางยาว 950 เมตร หนา      ลาดยางที่ได้ สะดวกและมีความ  
 อ.อัมพวา เชื่อมหมู่ที่ 4   0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนิน     มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น  
 ต.นางตะเคียน อ.เมือง  การลาดยางไม่น้อยกว่า         
 จ.สมุทรสงคราม  4,750 ตารางเมตร        
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แบบ ผ.03 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

4. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที ่ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร - - - 3,000,000 ได้ศาลาเอนกประสงค์ ประชาชนได้ใช้จัด อบจ.สส. 
 บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จัดกิจกรรมทางด้าน ยาว 33.00 เมตร พร้อมราง     ที่ได้มาตรฐาน กิจกรรมสาธารณะ  

 หมู่ที่ 1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา วัฒนธรรมหรือ ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ขนาด      ทางด้านวัฒนธรรม  
 จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมอ่ืนๆ กว้าง 0.30 เมตร ยาว       หรือด้านอ่ืนๆ  
   46.00 เมตร        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 4 โครงการ - - 2,940,000 3,450,000 3,500,000 3,000,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอ 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมคีวามเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
 จังหวัด การพัฒนา (อปท.)    (ผลผลิตของ 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
  ของ อปท.     โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    
  ในเขต             
  จังหวัด             
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

รวม     ....โครงการ          

แบบ ผ.03/1 



 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คา 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมคีวามเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เพื่อใช้ในการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 2,940,000 - - - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ อบจ.สส. 
 เสริมเหล็กบ้านคลองขุดเจ๊ก คมนาคม ระยะทางยาว 900 เมตร     คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและมีความ  
 หมู่ที่ 12 ต.ท่าคา อ.อัมพวา  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่     ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น  
 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.นางตะเคียน  ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4,500        
 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง        
   หินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร        
           

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน เพื่อใช้เป็นสถานที ่ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร - 3,450,000 - - มีสถานที่ในการจัด ประชาชนมีสถานที่ อบจ.สส. 
 เอนกประสงค์บริเวณโรงเรียน จัดกิจกรรมทางด้าน ยาว 46.00 เมตร จ านวน     กิจกรรมที่ได้ ในการท ากิจกรรม  
 เทพสุวรรณชาญวิทยา หมู่ที่ 1 วัฒนธรรมและ 1 แห่ง     มาตรฐาน   
 ต.ท่าคา อ.อัมพวา  กิจกรรมอ่ืนๆ         
 จ.สมุทรสงคราม          
           

3. ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ เพื่อใช้ในการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ - - 3,500,000 - ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ อบจ.สส. 
 ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ต.ท่าคา คมนาคม ทางยาว 950 เมตร หนา      ลาดยางที่ได้ สะดวกและมีความ  
 อ.อัมพวา เชื่อมหมู่ที่ 4   0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนิน     มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น  
 ต.นางตะเคียน อ.เมือง  การลาดยางไม่น้อยกว่า         
 จ.สมุทรสงคราม  4,750 ตารางเมตร        
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แบบ ผ.03 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

4. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที ่ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร - - - 3,000,000 ได้ศาลาเอนกประสงค์ ประชาชนได้ใช้จัด อบจ.สส. 
 บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จัดกิจกรรมทางด้าน ยาว 33.00 เมตร พร้อมราง     ที่ได้มาตรฐาน กิจกรรมสาธารณะ  

 หมู่ที่ 1 ต.ท่าคา อ.อัมพวา วัฒนธรรมหรือ ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ขนาด      ทางด้านวัฒนธรรม  
 จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมอ่ืนๆ กว้าง 0.30 เมตร ยาว       หรือด้านอ่ืนๆ  
   46.00 เมตร        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 4 โครงการ - - 2,940,000 3,450,000 3,500,000 3,000,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที ่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 540,000 540,000 540,000 540,000 ร้านค้าชุมชนส าหรับ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง 
 ตลาดน้ าท่าคา หมู่ที่ 2 ในการจ าหน่ายสินค้า 8.00 เมตร จ านวน 1 หลัง (จ.สส.) (จ.สส.) (จ.สส.) (จ.สส.) จ าหน่ายสินค้า จ าหน่ายสินค้าการ  

  การเกษตร      การเกษตร เกษตร  
           

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร เพื่อใช้ในการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 4,206,000 4,206,000 4,206,000 4,206,000 ได้ถนนผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ คมนาคม ระยะทางยาว 580 เมตร (จ.สส.) (จ.สส.) (จ.สส.) (จ.สส.) แอลฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกและปลอดภัย  
 ที่ 2 (ทางเข้าบ้านรัชกาลที่ 5   หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่     ที่ได้มาตรฐาน มากขึ้น  
 เสด็จประภาส)  ด าเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า        
   2,900 ตารางเมตร พร้อม        
   ก่อสร้างสะพานท่อ คสล.         
   จ านวน 2 แห่ง และวางท่อ        
   ระบายน้ า คสล.        
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แบบ ผ.05 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 2564) 

ส าหรับ โครงการพฒันาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการปกครอง 
     1.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) 25๖1 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

1. Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันพัฒนา ท าความสะอาดสถานที่ - - - - สถานที่ท างานมีความ เกิดความสามัคค ี ส านักงานปลัด/ 
  องค์กรและเสริมสร้าง ท างาน     สะอาดและเรียบร้อย ในองค์กร กองคลัง/ 

  ความสามัคคใีน        กองช่าง 
  องค์กร         
           

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่ เพื่อร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้าและกิ่งไม้ข้างทางและ - - - - ถนนมีความสะอาด ถนนมีความสะอาด กองสาธารณสุข 
  พื้นที่ ตัดแต่งตัดไม้ ริมถนน     และเรียบร้อย และสวยงาม และสิ่งแวดล้อม 
  ริมถนน         
           
           
           
           
           
           
           

           
รวม 2 โครงการ - - - - - - - - - 
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แบบ ผ.06 



ส่วนที่ 4  
การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลงั 
      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลงั 
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด กองคลงั 
  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลงั 
      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักงานปลัด กองคลงั/กองช่าง 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลงั 
   แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด กองคลงั 
  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด กองคลงั 
  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองคลงั 
      

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด/ 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 
      

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ/
ส านักงานปลัด 

กองช่าง/กองคลงั 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลงั 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักงานปลัด กองคลงั 
  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลงั 

 



 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักงานปลัด 

  ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป   
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข 

 
ส านักงานปลัด กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลงั 
  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด กองคลงั 
      

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  
การบริหาร การปกครอง 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลงั/กองช่าง 

กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลงั 
   แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลงั 
      

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 4 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา          

ยุทธศาสตร ์
ปี 25๖1 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

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) 

1) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน           
    1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 21 9,597,000 21 8,478,000 21 8,528,000 21 8,028,000 84 34,631,000 
           

รวม 21 9,597,000 21 8,478,000 21 8,528,000 21 8,028,000 84 34,631,000 
2) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                   
    2.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 16 320,000 
    2.2  แผนงาน การเกษตร 4 202,000 4 202,000 4 202,000 4 202,000 16 808,000 
    2.3  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1 18,000 1 18,000 1 18,000 1 18,000 4 72,000 
           

รวม 9 300,000 9 300,000 9 300,000 9 300,000 36 1,200,000 
3) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสังคม                   
    3.1  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 524,000 2 280,000 2 280,000 1 150,000 8 1,234,000 
    3.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 419,000 6 419,000 6 419,000 6 419,000 24 1,676,000 
    3.3  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 6 450,000 6 450,000 6 450,000 4 450,000 22 1,800,000 
    3.4  แผนงาน งบกลาง 4 10,270,000 4 11,270,000 4 12,270,000 4 12,270,000 16 46,080,000 
    3.5  แผนงาน สังคมสงเคราะห ์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

           
รวม 20 11,683,000 19 12,439,000 19 13,439,000 16 13,309,000 74 50,870,000 

4) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
    4.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000 
    4.2  แผนงาน เคหะและชุมชน 3 470,000 3 470,000 3 470,000 3 470,000 12 1,880,000 

           
รวม 5 670,000 5 670,000 5 670,000 5 670,000 20 2,680,000 

แบบ ผ.07 

-43- 
 



 

ยุทธศาสตร ์
ปี 25๖1 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

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) 

5) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           
    5.1  แผนงาน การศึกษา 16 3,699,000 16 3,399,000 16 3,399,000 16 3,399,000 64 13,896,000 
    5.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 
    5.3  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 5 245,000 5 245,000 5 245,000 5 245,000 20 980,000 
    5.4  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 57,000 2 57,000 2 57,000 2 57,000 8 228,000 
           

รวม 24 4,201,000 24 3,901,000 24 3,901,000 24 3,901,000 96 15,904,000 
6) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว                   
    6.1  แผนงาน เคหะและชุมชน 5 6,146,000 4 5,946,000 4 5,946,000 4 5,946,000 17 23,984,000 
    6.2  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 4 360,000 4 360,000 4 360,000 4 360,000 16 1,440,000 
           

รวม 9 6,506,000 8 6,306,000 8 6,306,000 8 6,306,000 33 25,424,000 
7) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข           
    7.1  แผนงาน สาธารณสุข 5 215,000 5 215,000 5 215,000 5 215,000 20 860,000 
    7.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 4 480,000 
    7.3  แผนงาน งบกลาง 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000 

           
รวม 7 635,000 7 635,000 7 635,000 7 635,000 28 2,540,000 

8) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง           
    8.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 6 1,075,000 6 1,075,000 6 1,075,000 6 1,075,000 24 4,300,000 
    8.2  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 470,000 2 470,000 2 470,000 2 470,000 8 1,410,000 
    8.3  แผนงาน เคหะและชุมชน 2 13,200,000 1 100,000 - - - - 3 13,300,000 

           
รวม 10 14,745,000 9 1,645,000 8 1,545,000 8 1,545,000 35 19,010,000 

รวมทั้งสิ้น 105 48,337,000 102 34,374,000 101 35,324,000 98 34,694,000 406 152,259,000 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.25๖1 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่คา 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
     (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 25๖1 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก 
      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  

1. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนการ 

 ครุภัณฑ์กีฬา       ส านักงานปลัด 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  กล้อง cctv     กองช่าง 
           
   ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ี     กองช่าง 
           
   ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 
 กล้องถ่ายรูป     กองช่าง 

           
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ ์
    ส านักงานปลัด 

           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           

รวม      
 

แบบ ผ.08 


