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คำนำ 

 

  ตามที่เทศบาลตำบลบางปลา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕65) ที่ประกาศใช้นั้น  มีโครงการไม่
ตรงตามแผนงานที่จะดำเนินงานให้ปรากฏ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 บัดนี้ เทศบาลตำบลบางปลาได้ดำเนินการตามข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕65)  แก้ไข ครั้งที่ 2/2562  เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

           เทศบาลตำบลบางปลา   
                      กรกฎาคม  2562 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 

คำนำ  ก 

สารบัญ  ข 

ส่วนที่ ๑  บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  1 

ส่วนที่ 2   แบบ ผ.01 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น   6 
             (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 

ส่วนที่ 3  แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  8  

  (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 
ส่วนที่ 4  แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 16  

  (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

บัญชแีก้ไข 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการทีข่อ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

หน้าที่ 39 ลำดับที่ 4 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

1,600,000 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เกาะกลาง
ถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนน-
เทศบาลซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรงัสี 

การแก้ไขครั้งนี ้เพื่อให ้
ประมาณการราคากลางที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการทีข่อ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

หน้าที่ 39 ลำดับที่ 4 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

1,736,000 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เกาะกลาง
ถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนน-
เทศบาลซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรงัสี 

การแก้ไขครั้งนี ้เพื่อให ้
ประมาณการราคากลางที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการ

ที่ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

หน้าที่ 57 ลำดับที่ 9 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2562-2565   1,000,000 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างถนน และตามซอย 
ของเทศบาลตำบลบางปลา 

การแก้ไขครั้งนี ้เพื่อให ้
ประมาณการราคากลางที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการ

ที่ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

หน้าที่ 57 ลำดับที่ 9 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2562           1,000,000 
ปี 2563-2565 1,100,000 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างถนน และตามซอย 
ของเทศบาลตำบลบางปลา 

การแก้ไขครั้งนี ้เพื่อให ้
ประมาณการราคากลางที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2562  หน้าท่ี 2 



ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการทีข่อ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
– งานบริหารงานทั่วไป 

หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

20,000 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร  

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้ 
ช่ือโครงการตรงตาม
หนังสือขอรับเงินอุดหนุน  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการทีข่อ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
– งานบริหารงานทั่วไป 

หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

20,000 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้ 
ช่ือโครงการตรงตาม
หนังสือขอรับเงินอุดหนุน 

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   

แผนงาน
สาธารณสุข 

หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2562                50,000 
ปี 2563-2565     100,000 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงการตาม
กองทุนสป.สช.  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   

แผนงาน
สาธารณสุข 

หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2562              360,000 
ปี 2563-2565     100,000 

โครงการรณรงคค์วบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงการตาม
กองทุนสป.สช. 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2562  หน้าท่ี 3 



ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่

ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   

แผนงาน
สาธารณสุข 

หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2562               63,000 
ปี 2563-2565      20,000        

 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด (To Be  Number One) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ดำเนินการตามหนังสือ
สั่งการกำหนด  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่

ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   

แผนงาน
สาธารณสุข 

หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2562-2563      63,000 
ปี 2564-2565      20,000 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด (To Be  Number One) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ดำเนินการตามหนังสือ
สั่งการกำหนด  

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการ

ที่ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

แผนงานการศึกษา หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2561       2,904,000 
ปี 2562       3,276,000 
ปี 2563-2565  3,280,000 

โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการ
รับนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการ

ที่ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

แผนงานการศึกษา หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2561       2,904,000 
ปี 2562       3,276,000 
ปี 2563-2565  3,388,000 

โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการ
รับนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2562  หน้าท่ี 4 



ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการ

ที่ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

หน้าที่ 87 ลำดับที่ 3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

4,700,000 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างสนาม
กีฬา พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์
นันทนาการ เทศบาลตำบลบางปลา   

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อแก้ไข
คำผิด “หน้าต่าง” ให้
ถูกต้อง 

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการ

ที่ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

หน้าที่ 87 ลำดับที่ 3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

4,700,000 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างสนาม
กีฬา พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์-
นันทนาการ เทศบาลตำบลบางปลา   

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อแก้ไข
คำผิด “หน้าต่าง” ให้
ถูกต้อง 

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่

ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

8 บัญชีครุภัณฑ์   
- ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา 

หน้าที่ 99 ลำดับที่ 67 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 

3,500 เครื่องเล่น DVD รองรับ DVD,VCD, 
MP3,CD, CD-R จำนวน 1 เครื่อง 
จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด 

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อแก้ไข
ประเภทครุภณัฑ์ให้
ถูกต้อง 

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่

ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

8 บัญชีครุภัณฑ์   
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

แผนงานการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา 

หน้าที่ 99 ลำดับที่ 67 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 

3,500 เครื่องเล่น DVD รองรับ DVD,VCD, 
MP3,CD, CD-R จำนวน 1 เครื่อง 
จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด 

การแก้ไขครั้งนี้เพื่อแก้ไข
ประเภทครุภณัฑ์ให้
ถูกต้อง 
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แบบ ผ.01 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – 2565) 
แก้ไข คร้ังที่ 2/2562 

 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 

เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 

1 

 
 
 
- 
 

1,000,000 

 
 
 

1 
 

1 

 
 
 

1,736,000 
 

1,100,000 

 
 
 
- 
 

1 

 
 
 
- 
 

1,100,000 

 
 
 
- 
 

1 

 
 
 
- 
 

1,100,000 

 
 
 

1 
 

4 

 
 
 

1,736,000 
 

4,300,000 

รวม - - 1 1,000,000 2 2,836,000 1 1,100,000 1 1,100,000 5 6,036,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชวีิต 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

20,000 
423,000 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

20,000 
163,000 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

20,000 
120,000 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

20,000 
120,000 

 
 
 

5 
8 

 
 
 

80,000 
826,000 

รวม - - 3 443,000 3 183,000 3 140,000 3 140,000 13 906,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.1 แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.2 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 

1 
 
- 

 
 
 

2,904,000 
 
- 

 
 
 

1 
 
- 

 
 
 

3,276,000 
 
- 

 
 
 

1 
 
- 

 
 
 

3,388,000 
 
- 

 
 
 

1 
 
- 

 
 
 

3,388,000 
 
- 

 
 
 

1 
 

1 
 

 
 
 

3,388,000 
 

4,700,000 

 
 
 

5 
 

1 

 
 
 

16,344,000 
 

4,700,000 

รวม 1 2,904,000 1 3,276,000 1 3,388,000 1 3,388,000 2 8,088,000 5 21,044,000 
รวมท้ังสิ้น 1 2,904,000 5 4,656,000 6 6,344,000 5 4,608,000 6 9,308,000 23 27,986,000 
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แบบ ผ. 01 



 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – 2565) 
แก้ไข คร้ังที่ 2/2562 

 
 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  (แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  และท่าเทียบเรือ) 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
เกาะกลางถนนสาย สค.ถ 
8-0001 (ถนนเทศบาล
ซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรังส ี

เพื่อความปลอดภัย
และมีทัศนียภาพที่
มีความสวยงาม
ของเกาะกลางถนน
ต่อผู้ใช้ยานพาหนะ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ
กลางขนาดกว้าง 1.40 
ม. ความยาวรวม 
400.00 ม. หรือ 
มีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 784 
ตร.เมตร โดยติดตั้งไฟฟา้
แสงสวา่ง แบบโซล่าเซล 
จำนวน 16 ต้น พร้อม
ปลูกต้นเหลื่องปรีดียาธร
ไม่น้อยกวา่ 72 ต้น และ
ต้นทองอไุร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด) 

- - 1,736,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

เพื่อความ
ปลอดภัยและมี
ทัศนียภาพท่ีมี
ความสวยงามของ
เกาะกลางถนนต่อ
ผู้ใช้ยานพาหนะ 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  (แนวทางที่ 2  การพัฒนาด้านระบบจราจร ระบบไฟฟ้า-ประปา) 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างถนน และ
ตามซอยของเทศบาล
ตำบลบางปลา 

เพื่ออำนวยความสะดวก
และสร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพทย์สินแก่
ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง
ถนนและตามซอยของ
เทศบาลตำบลบางปลา  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ
กำหนด) 

- 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานให้
ครอบคลมุและ
บำรุงรักษาให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได ้

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองชา่ง 
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แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  (แนวทางที่ 1  การพัฒนาด้านการส่งเสริม ดูแล สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย) 
  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

เพื่อให้ประชาชนที่
ประสบภัย ปัญหา
คุณภาพชวีิต ปัญหา
โรคระบาด หรือ
โรคติดต่อ ได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 

ศูนย์กลางการ
ช่วยเหลือประชาชน
อำเภอเมือง
สมุทรสาคร 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์กลางการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  (แนวทางที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบริการสาธารณสุข) 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคค์วบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1. เพื่อให้ความรู้และ
การป้องกันปัญหาโรค
ไข้เลอืดออก 
2. เพื่อฝึกทักษะการ
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
โรค 

อสม., แกนนำสขุภาพ 
ผู้นำชุมชน จำนวน 50 
คน 

- 360,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ 80  
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ 
2. จำนวนผู้ป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

จำนวนโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  (แนวทางที่ 3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
(To Be  Number 
One) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตัน ราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณ
วดี  

1. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เรื่องยาเสพติด 
2. เพื่อสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด 
 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน แกนนำ
สุขภาพ 30 คน 

 

- 63,000 63,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู ้
2. มีชมรม/
กิจกรรมที่ช่วย
สนับสนุนการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 

เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  (แนวทางที่ 3  การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา) 
  6.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

100% ของนักเรียน
ทั้งหมด 

2,904,000 3,276,000 3,388,000 3,388,000  3,388,000 100% ของ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 

เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ   (แนวทางที่ 5  ก่อสร้าง  ปรับปรุง อาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  โรงเรียนและวัด) 
  6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อม
สร้างสนามกีฬา พร้อม
ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์
นันทนาการ เทศบาล
ตำบลบางปลา   

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง
กายเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี และจัด
สถานท่ีให้ก่อเกิด
ความสวยงาม 

-ปูพื้นลูว่ิ่งด้วยยางสังเคราะห ์หนา 14 
มม. มีพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 800 ตร.เมตร 
พร้อมตีเส้นลู่วิ่ง 
- ซ่อมสรา้งรางระบายน้ำ ระยะทางยาว 
94 ม.   
- ปรบัปรุงพื้นลานจอดรถปูดว้ยแอส
ฟัทส์ติก หนา 0.05 ม. พืน้ที่ไม่น้อย
กวา่ 572.00 ม. 
- ก่อสร้างอาคารโล่ง ขนาด 6.00ม.x 
9.00 ม. จำนวน 2 หลัง หรือมีพื้นที่
โดยรวมไม่น้อยกวา่ 108.00 ตร.เมตร 
- ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสลขนาด 
17.00 ม. x 36.00 ม. หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 612.00 ตร.เมตร 
- ติดตั้งหนา้ต่างและประตูอาคารศูนย์
ออกกำลังกายชั้นลา่ง (รายละเอยีดตาม
แบบเทศบาลฯกำหนด) 

- - - -  4,700,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

มีความ
สะดวกสบายใน
การบริหาร
จัดการ ด้านการ
เรียนการสอน 
เป็นแหล่งเรียนรู ้

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 



 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)  

แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 

เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานการศึกษา  
- งานระดับก่อนวัยเรยีน
และประถมศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องเล่น DVD รองรับ DVD,VCD, 
MP3,CD, CD-R จำนวน 1 เครื่อง  
จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด 

3,500 - 3,500 - - กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 03 


