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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 1/2562  เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

           เทศบาลตำบลบางปลา   
                        มิถุนายน  2562 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 

คำนำ  ก 

สารบัญ  ข 

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

ส่วนที่ 2   แบบ ผ.01 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  10 
             (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 

ส่วนที่ 3  แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 12  

  (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 
ส่วนที่ 4  แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 16  

  (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

บัญชแีก้ไข 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–2565) 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการ
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 
 

50,000 โครงการรณรงค์ ควบคุม 
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
ชื่อโครงการสอดคล้อง
กับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ 
ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562   

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการ
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 
 

50,000 โครงการรณรงค์ ควบคุม 
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
ชื่อโครงการสอดคล้อง
กับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ 
ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562   
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ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการ
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 57 ลำดับที่ 9 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 
 

25,000 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับที่รัชกาล 
ที่ 10 โปรดเกล้าฯ 
สถาปนาพระยศใหม่ 
 

 

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการ
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 57 ลำดับที่ 9 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 
 

25,000 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับที่รัชกาล 
ที่ 10 โปรดเกล้าฯ 
สถาปนาพระยศใหม่ 
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ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

หน้าที่ 64 ลำดับที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

10,000 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ
จัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

หน้าที่ 64 ลำดับที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2561-2562 10,000 
ปี 2563-2565 20,000 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ
จัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

หน้าที่ 64 ลำดับที่ 3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

5,000 โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายในปัจจุบัน  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

หน้าที่ 64 ลำดับที่ 3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2561              5,000 
ปี 2565            10,000 
ปี 2563-2565  50,000 

โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายในปัจจุบัน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1/2562  หน้าท่ี 4 



 

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2561-2562   150,000 
ปี 2563                     - 
ปี 2564-2565  150,000 

โครงการบำรุงรักษา
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์ 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ
ดำเนินโครงการในปี 
2563  

 

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561–2565) 

ปี 2561-2565    150,000 
 

โครงการบำรุงรักษา
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์ 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ
ดำเนินโครงการในปี 
2563 
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ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

หน้าที่ 79 ลำดับที่ 12 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 
 

หน้าที่ 79 ลำดับที่ 13 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 
 

150,000 
 
 
 

20,000 

โครงการงานประเพณี
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
 
 
โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
ลำดับที่ถูกต้อง 

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

หน้าที่ 79 ลำดับที่ 12
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 
 

หน้าที่ 79 ลำดับที่ 13 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 
 

150,000 
 
 
 

20,000 

โครงการงานประเพณี
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
 
 
โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
ลำดับที่ถูกต้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 1/2562  หน้าท่ี 6 
 



ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

7 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 

22,500 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 
800 VA จำนวน 9 เครื่อง  

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

7 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 

หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 

22,500 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จำนวน 9 เครื่อง 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT  

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

8 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  
- งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

หน้าที่ 93 ลำดับที่ 29 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 

15,000 เลื่อยยนต์ขนาดบาร์ไม่น้อย
น้อยกว่า 10 น้ิว  

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
จำนวนถูกต้อง 

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

8 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  
- งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

หน้าที่ 93 ลำดับที่ 29 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561–2565) 

15,000 เลื่อยยนต์ขนาดบาร์ไม่น้อย
น้อยกว่า 10 น้ิว จำนวน 
1 เครื่อง 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
จำนวนถูกต้อง  
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ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

9 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

หน้าที่ 95 ลำดับที่ 40 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561–2565) 

10,000 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 
800 VA จำนวน 4 เครื่อง  

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

9 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 

หน้าที่ 95 ลำดับที่ 40 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561–2565) 

10,000 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จำนวน 4 เครื่อง 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT  

ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

10 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานการศึกษา  
- งานระดับก่อนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

หน้าที่ 101 ลำดับที่ 76 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561–2565) 

7,500 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 
800 VA จำนวน 3 เครื่อง 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

10 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานการศึกษา  
- งานระดับก่อนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

หน้าที่ 101 ลำดับที่ 76 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561–2565) 

7,500 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จำนวน 3 เครื่อง 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 
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ข้อความเดิม 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

11 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

หน้าที่ 102 ลำดับที่ 83 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561–2565) 

138,000 ลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 
4.0 (แรงมา้) น้ำหนักผู้ใช้
สูงสุด 150 กก. ช่วง
ความเร็ว 1.0-18 กม./
ชม. ช่วงความชัน 1-18 
level จำนวน 2 จัดหาโดย
สืบจากราคาท้องตลาด 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
จำนวนถูกต้อง  

ข้อความใหม่ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน หน้าที ่- ลำดับที่ งบประมาณ 
คำชี้แจงแผนงาน/
โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 

11 บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

หน้าที่ 102 ลำดับที่ 83 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561–2565) 

138,000 ลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 
4.0 (แรงมา้) น้ำหนักผู้ใช้
สูงสุด 150 กก. ช่วง
ความเร็ว 1.0-18 กม./
ชม. ช่วงความชัน 1-18 
level จำนวน 2 เครื่อง
จัดหาโดยสืบจากราคา
ท้องตลาด 

การแก้ไขครั้งนี้เพ่ือให้
จำนวนถูกต้อง 
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แบบ ผ.01 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – 2565) 

แก้ไข คร้ังที่ 1/2562 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) 

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) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชวีิต 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

2 

 
 
 

75,000 

 
 
 

2 

 
 
 

75,000 

 
 
 

2 

 
 
 

75,000 

 
 
 

2 

 
 
 

75,000 

 
 
 

9 

 
 
 

350,000 
รวม 1 50,000 2 75,000 2 75,000 2 75,000 2 75,000 9 350,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมอืงการบริหาร 
  4.1 แผนงานบริหารงาน 
        ทั่วไป 

 
 

3 

 
 

165,000 

 
 

3 

 
 

170,000 
 

 
 

3 

 
 

210,000 

 
 

3 

 
 

210,000 

 
 

3 

 
 

210,000 

 
 

15 

 
 

965,000 

รวม 3 165,000 3 170,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 15 965,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6.1 แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

1 

 
 
 

20,000 

 
 
 

2 

 
 
 

180,000 
 

 
 
 

2 

 
 
 

180,000 

 
 
 

2 
 

 
 
 

180,000 

 
 
 

8 

 
 
 

580,000 

รวม 1 20,000 1 20,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 8 580,000 
รวมท้ังสิ้น 5 235,000 6 265,000 7 465,000 7 465,000 7 465,000 32 1,895,000 
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แบบ ผ. 01 



 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – 2565) 
แก้ไข คร้ังที่ 1/2562 

 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 

เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ ควบคุม 
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

1. เพื่อสร้างความรู้
เรื่องโรคพษิสุนัขบ้า 
2. เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัข 
แมว และสัตว์ควบคุม
อื่นๆ 

ประชาชน 40 คน 
สุนัข แมวในเขต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัข แมว และ
สัตว์ควบคุมอื่นๆ
ได้รับการฉีดวัคซีน
ร้อยละ 100 

ไม่มสีุนัข แมว คน
ป่วยด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

2 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1.เพื่อส่งเสรมิป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
ขาดสารไอโอดีน  
2.เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เกลือไอโอดีนที่มี
มาตรฐาน 

อสม., แกนนำ
สุขภาพ ผู้นำชุมชน 
จำนวน 50 คน 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู ้
2.สถานท่ีจำหน่าย
เกลือไอโอดีนผ่าน
เกณฑ์มตราฐาน 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบได้
บริโภคเกลือเสรมิ
ไอโอดีนท่ีมี
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การเมืองการบริหาร   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  (แนวทางที่ 3  การเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงาน เพ่ือการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล) 
  4.2 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 โครงการบำรุงรักษา
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส ์

เพื่อบำรุงและรักษา
พัฒนาระบบงานสาร
บรรณอิเล็คทรอนิกส์
ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ 
ของเทศตำบลบางปลา 

มีระบบสารสนเทศ 
(ระบบงานสารบรรณ) 
สำหรับส่วนราชการ
ต่างๆ ของเทศบาล
ตำบลบางปลา 

150,000 150,000 150,000 

 

150,000 150,000 พัฒนาวัสดุ/
อุปกรณ์ 

ส่วนราชการต่าง ๆ 
ของเทศบาลตำบล
บางปลามีระบบสาร
บรรณอิเล็คทรอนิกส์
อำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัต ิ

สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้
ประชาชนพึงพอใจในการ
ชำระภาษีพรอ้มทั้งเร่งรัด
ภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

1.ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีประเภท 
ต่าง ๆ                      
2.เร่งรัดการชำระภาษ ี

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละรายได้
ของเทศบาล
ที่มาจากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนผู้มีหน้าที่
ชำระภาษีมากขึ้นมี
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการจดัทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การช่วงจัดเก็บภาษ ี

มีข้อมูลในการจดัเก็บ 
แผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

5,000 10,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ประชาชนท่ีมา
ชำระภาษ ี

ประชาชนผู้มีหน้าที่
ชำระภาษีมากขึ้นมี
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  (แนวทางที่ 2  การสนับสนุน  ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ) 
  6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการงานประเพณ ี
รดน้ำดำหัวผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ได้มีกิจกรรม
เรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความสำคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ  

- - 150,000 150,000 150,000 80% ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในวันสำคัญ
ต่างๆ 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
และมีความรู้
ความเข้าใจใน
วันสำคัญต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ส่งเสรมิและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ 
ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 80% ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรักใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม
และมีความรู้
ความเข้าใจ
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)  

แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 
 

 

 

 

 

 
 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  
9 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ICT                 

25,200 - 22,500 - - สำนักปลดั 
เทศบาล 

2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  
- งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โรงงาน 

เลื่อยยนต์ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 10 น้ิว 
จำนวน 1 เครื่อง จัดหาโดยสืบจากราคา
ท้องตลาด 

- - - 15,000 - สำนักปลดั 
เทศบาล 

(งานป้องกันฯ) 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานคลัง 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  
4 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ICT                 

- - 10,000 - - กองคลัง 

4 แผนงานการศึกษา  
- งานระดับก่อนวัยเรยีน
และประถมศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  
3 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ICT 

- - 7,500 - - กองการศึกษา 

5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 4.0 (แรงม้า) 
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด 150 กก. ช่วงความเร็ว 
1.0-18 กม./ชม. ช่วงความชัน 1-18 
level จำนวน 2 เครื่อง จัดหาโดยสืบจาก
ราคาท้องตลาด 

- - - 138,000 - กองการศึกษา 
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