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ข้อมูลทั่วไปเทศบาลต าบลบางปลา 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑.  สภาพทั่วไป 
     ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง 
 เทศบาลต าบลบางปลา  ตั้งอยู่ที่หมู่  ๔  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  มีเนื้อที่
ประมาณ  ๕.๖๒๘  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ  ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
   -  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ หมู่ที่  ๑  ต าบลบ้านเกาะ 
   -  ทิศใต้   ติดต่อกับ หมู่ที่  ๓  และหมู่ท่ี  ๗  ต าบลท่าทราย 
   -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่  ๖  ต าบลนาดี 
   -  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ แม่น้ าท่าจีน 
     ๑.๒  สภาพภูมิประเทศ  และลักษณะภูมิอากาศ 
            เขตเทศบาลต าบลบางปลา มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ อยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลประมาณ ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตรเท่านั้น  ด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ติดต่อกับแม่น้ าท่าจีน  เป็น   
แนวชายฝั่งแคบๆภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบฝนเมืองร้อนมีความเย็นแบบชายทะเล และมีความร้อนชื้น   
ในอากาศมากอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๖-๓๐ องศาเซลเซียส 
     ๑.๓  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 
            ตามสถิติทะเบียนราษฎร (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 )  ประชากรภายในเขตเทศบาล
และจ านวนครัวเรือน  มีดังนี้ 
  ประชากรเพศชาย มีจ านวน 3,236      คน 
  ประชากรเพศหญิง มีจ านวน 3,425      คน 
  รวมจ านวนประชากร มีจ านวน 6,661      คน 
  จ านวนครัวเรือน  มีจ านวน 1,621      ครัวเรือน 
   การตั้งถิ่นฐานของประชากรนั้น  พ้ืนเพของประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยรามัญ  และมีประชากรจาก
ที่อื่นซึ่งเป็นประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่  เพื่อท างานตามโรงงานที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ  สภาพสังคม    
จะเป็นกึ่งชนบทกึ่งเมืองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  หรือท างานในโรงงาน และบางส่วน
เปิดเป็นร้านค้าเล็กๆ 

๒.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -  การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่  สามารถเดินทางมายังเขตเทศบาลต าบลบางปลาโดยทางรถยนต์จาก
ถนนเศรษฐกิจ๑ - บางปลา หรือเดินทางโดยรถยนต์จากฝั่งวัดเกาะ ต าบลบ้านเกาะ ผ่านสะพานข้ามแม่น้ าท่า
จีนมายังถนนเศรษฐกิจ๑ - บางปลา 

  -  การไฟฟ้า  ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนคิดเป็น  ๑๐๐% 
     การใช้ไฟฟ้า 

ชุมชน ชื่อชมุชน จ านวนครัวเรือนทั้งหมด จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 
๑ ชุมชนบ้านใต้วัด 80 80 ๑๐๐ 
๒ ชุมชนบ้านเลียบ 85 85 ๑๐๐ 
๓ ชุมชนบ้านใหม่ 271 271 ๑๐๐ 
๔ ชุมชนบ้านจัดสรร 210 210 ๑๐๐ 
๕ ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ 523 523 ๑๐๐ 
๖ ชุมชนบ้านสวนรังส ี 452 452 ๑๐๐ 
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            -  การประปาในเขตเทศบาลฯ  มีบริการน้ าประปาจากประปาส่วนภูมิภาค  โดยปัจจุบันเทศบาล
ต าบลบางปลาได้ลงทุนด าเนินการวางท่อประปาเชื่อมต่อกับท่อเมนประปาภูมิภาค และได้โอนการใช้น้ าให้
ประชาชน ใช้น้ าจากการประปาภูมิภาคทุกครัวเรือน 
    -  การติดต่อสื่อสาร  ปัจจุบันมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ  จ านวน  ๔๕  ตู้   
และมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต WIFI  ครอบคลุมทั่วพื้นที ่

     การติดต่อสื่อสาร 

ล าดับที ่ ประเภทการสื่อสาร จ านวนที่มีในพ้ืนที่เขตเทศบาล จ านวนครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ 
๑ หอกระจายข่าว ๖ ๑,621 
๒ เสียงตามสาย - - 
๓ เสียงไร้สาย ๙ ๑,621 
๔ วิทยุชุมชน - - 
๕ ศาลาประชาคม ๑ ๑,621 

๖ โทรศัพท์สาธารณะ ๔๕ ๑,621 

๗ อื่นๆ - - 

   -  การจราจร  ประชาชนส่วนใหญ่โดยสารรถสองแถวเข้ามายังเทศบาลต าบลบางปลาซึ่งมีให้บริการ
ประมาณ ๓๐ คัน  โดยเฉลี่ยออกประมาณ ๑๐ -๑๕  นาที / คัน  ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ส่วนตัว 

     การคมนาคม 

ล าดับที ่ ประเภทถนน ระยะทางรวม(กม.) ใช้การได้ดี(กม.) ช ารุด(กม.) 
๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๒ ๓๒ - 
 - ถนนสายหลัก(๑สาย)    
 -  ถนนสายรอง(๓สาย)    

๒ ถนนลาดยาง - - - 
๓ ถนนลูกรัง - - - 
๔ อื่นๆ - - - 

    แหล่งน้ าเพื่อการบริโภค  อุปโภค  และเพื่อการเกษตร 

ล าดับที ่ ประเภทแหล่งน้ า จ านวน(แห่ง) พ้ืนที่ท่ีใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า(ไร่) 

จ านวนครัวเรือน 
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

๑ บ่อน้ าตื้น/สระน้ า ๓๒ ๓๒ - 
๒ บ่อบาดาล ๖ ยกเลิกการใช้งานแล้ว ยกเลิกการใช้งานแล้ว 
๓ แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น  - - - 
 -  แม่น้ า ๑ - - 
 -  คลอง ๕ - - 
 -  ห้วย - - - 
 -  บึง - - - 
 -  หนอง - - - 

๔ ฝ่าย/ท านบ/ผนังกั้นน้ า - - - 
๕ ประปาหมู่บ้าน - - - 
๖ อื่นๆ - - - 
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 -  ประโยชน์การใช้ที่ดิน  มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๙ %  ( ๑,๖๓๒ ตร.กม. ) ของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่     
ว่างเปล่าเทศบาลฯ  เล็งเห็นความส าคัญของพื้นที่ดังกล่าวควรน าพื้นที่มาใช้ประโยชน์มากที่สุด  โดยจะ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงงาน บ้านเช่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนมีงานท า เพ่ิมรายได้
แก่ตนเอง และครอบครัวและเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชน 

๓.  ด้านเศรษฐกิจ 

    ๓.๑ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม   
    การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม  ซึ่งมีจ านวน
ประมาณ  ๔๓  โรงงาน  มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ  โดยใช้พ้ืนที่รวมประมาณ ๓๐ %  ของพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลฯ  นอกนั้นจะเป็นที่พักอาศัยต่าง ๆ ประมาณ ๔๐ % และมีประมาณ  ๒๙ % เป็นพื้นที่ว่างเปล่า  

    อาชีพหลักของประชาชน 

ล าดับที่ ประเภทอาชีพ 
๑ ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
๒ นักการเมืองท้องถิ่น 
๓ ผู้น าท้องถิ่น/กรรมการชุมชน  
๔ พนักงานห้างร้าน/บริษัทเอกชน/โรงงาน

อุตสาหกรรม 
๕ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
๖ อิสระ/รับจ้างทั่วไป 
๗ นักเรียน/นักศึกษา 
๘ แม่บ้าน 
๙ ว่างงาน 

๔.  ด้านสังคม 

     สภาพทางสังคมในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมชนบทอยู่ในเขตปริมณฑลจ านวน ๖   
ชุมชน 
     ๔.๑ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  มีทั้งหมด  ๖  ชุมชน  ดังนี้ 
           (๑)  ชุมชนบ้านใต้วดั     
           (๒)  ชุมชนบ้านใหม่    
           (๓)  ชุมชนบ้านเลียบ 
           (๔)  ชุมชนบ้านจัดสรร    
           (๕)  ชุมชนเศรษฐกิจ    
           (๖)  ชุมชนบ้านสวนรังสี 
                โดยคณะกรรมการชุมชนได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน  โดยมีเทศบาลต าบลบางปลา
เป็นผู้ด าเนินการในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
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     จ านวนประชากร  จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชน ชื่อชมุชน จ านวนครัวเรือน 
๑ ชุมชนบ้านใต้วัด 71 
๒ ชุมชนบ้านเลียบ 80 
๓ ชุมชนบ้านใหม่ 260 
๔ ชุมชนบ้านจัดสรร 187 
๕ ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ 516 
๖ ชุมชนบ้านสวนรังส ี 443 

จ านวนประชากร  จ าแนกตามอายุ 

กลุ่มอายุ จ านวน(คน) 
อายุต่ ากว่า  ๑  ปี 80 
อายุ  ๑ – ๕      ปี 503 
อายุ  ๖ – ๑๙    ป ี 1,059      
อายุ ๒๐ – 59 ป ี 4,167 
อายุ  ๖0 ปีขึ้นไป 647 

 

            การตั้งถิ่นฐานของประชากรนั้น  พ้ืนเพของประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยรามัญ  และมีประชากร 
จากที่อ่ืนซึ่งเป็นประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่  เพื่อท างานตามโรงงานที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ  สภาพสังคมจะ
เป็น 
กึ่งชนบทก่ึงเมืองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  หรือท างานในโรงงาน และบางส่วนเปิดเป็นร้านค้า
เล็กๆ 

     ๔.๒  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 

            ด้านการศึกษา 
   มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล  ทั้งการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาซึ่ง 
อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  และกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
        ระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนวัดบางปลา 
        ระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    มีจ านวน  ๑   แห่ง   
                 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา  

   ด้านศาสนา  ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม,สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดในเขตเทศบาล มีจ านวน    
๒  วัด  ได้แก่  วัดบางปลา  วัดป่าชัยรังสี 
             ศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นไปตาม       
หลักพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เดิม รวมถึงวันส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ยังมีประเพณีท้องถิ่นอื่นอีก เช่น ประเพณีสลากภัตร การบวชนาค การท าบุญ
ตักบาตร  การร าผีมอญ  การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  ประเพณีท้องถิ่นชาวรามัญ เป็นต้น 
     สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ  ประกอบด้วย วัดบางปลา, วัดป่าชัยรังสี, พิพิธภัณฑ์ 
ชุมชนวัดบางปลา  และศาลาไม้แปดเหลี่ยม(เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕  (ครั้งเสด็จมาวัดบางปลา) 
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    ๔.๓  การสาธารณสุข 
           โรงพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงสาธารณสุขจ านวน  ๑  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางปลา  และสถานพยาบาล
อ่ืนใน    เขตเทศบาลต าบลบางปลา ประกอบด้วย  คลินิก ร้านขายยา  อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.)    

    ๔.๔  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
           ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ,โรคเอดส์  โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลบางปลา  จังหวัดสมุทรสาคร 

    ๔.๕  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา จะอยู่ในความดูแลของ สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ
มีนายต ารวจมาอยู่ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนกันจ านวน ๑ นาย  ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับภารกิจในพื้นที่  และมี
คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน  คอยสอดส่องดูแลอ านวยความสะดวกช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ 
   ส าหรับในเรื่องความปลอดภัย  เทศบาลฯมีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีที่ตั้งสถานีดับเพลิง
อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็น  พนักงาน และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ  เมื่อเกิดเหตุซึ่ง
ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดีมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่  เป็นโรงงานประกอบการต่างๆ  จึงท าให้เกิดมลภาวะขึ้น  เช่น 
ขยะเป็นพิษน้ าเน่าเสียที่ปล่อยออกมาโดยไม่มีการบ าบัดรักษา รวมทั้งควันพิษ  ปัญหาดังกล่าวเทศบาลได้ให้
ความส าคัญโดยตลอดโดยได้จัดท าโครงการตรวจโรงงาน  แนะน าแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับอุตสาหกรรม
จังหวัด ในการตรวจโรงงานวิเคราะห์คุณภาพน้ า  รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ในด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ  คนงานต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
สถานประกอบการ และประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งมีการจัดท าแผนงานโครงการต่างๆขึ้น  เพื่อแก้ไข และ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดทุกปี 
 การก าจัดขยะมูลฝอย ให้บริการเก็บขนขยะเอง เก็บได้  ๑๐๐% ไม่มีตกค้าง โดยจ้างเหมาเอกชน
เป็นผู้ด าเนินการก าจัด 
 การบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลมีระบบบ าบัดน้ าเสีย  จ านวน ๒ แห่ง 
   ๑. ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลต าบลบางปลา  ๑  แห่ง  (ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านใต้วัดริมแม่น้ าท่าจีน)      
    ๒. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ๑ แห่ง(ชุมชนบ้านสวนรังสี) 

๖.  ศักยภาพของท้องถิ่น 

     ๖.๑  โครงสร้างกระบวนการบริหารงานบุคคล 
   เทศบาลต าบลบางปลา  เป็นเทศบาลชั้นกลาง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๖  กอง  ได้แก่ 
     (๑) ส านักปลัดเทศบาล 
           ๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ  
                        - งานการเจ้าหน้าที่, งานส่งเสริมการท่องเที่ยว, งานประชาสัมพันธ์, งานนิติกรรมสัญญา, 
                          งานรับเรื่องราวร้องทุกข์, งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
         ๑.๒ ฝ่ายธุรการ 
        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน, งานกิจการสภา, งานจัดท างบประมาณ, งานธุรการ,  
                           งานรัฐพิธี 
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            ๑.๓ ฝ่ายปกครอง 
      - งานทะเบียนราษฎร, งานบัตรประจ าตัวประชาชน, งานสังคมสงเคราะห์, งานสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน, งานกิจการสตรีและคนชรา, งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

                   ๑.๔ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
                          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง          
        (๒) กองคลัง 
    ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
          - งานพัสดุและทรัพย์สิน, งานการเงินและบัญชี, งานระเบียบการคลัง, งานสถิติการคลัง, 
          งานธุรการ 
  ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
         - งานพัฒนารายได้, งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์, งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
                             ทรัพย์สิน, งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, งานเทศพาณิชย์,  
                             งานทะเบียนพาณิชย์ 

       (๓) กองช่าง 
    ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
           - งานวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานผังเมือง , งานธุรการ 
  ๓.๒ ฝ่ายการโยธา 
           -  งานสาธารณูปโภค, งานสวนสาธารณะ, งานควบคุมและตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสีย, 
                       งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ, งานศูนย์เครื่องจักรกล 

       (๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
            - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานรักษาความสะอาดและก าจัดขยะมูลฝอย, 
              งานวางแผนสาธารณสุข, งานศูนย์บริการสาธารณสุข, งานธุรการ การเงินและบัญชี, 
              งานเผยแพร่และฝึกอบรม, งานส่งเสริมสุขภาพ, งานสัตวแพทย์, งานป้องกันและ 
             ควบคุมโรคติดต่อ 

             (๕) กองการศึกษา 
   ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
           - งานแผนและโครงการ, งานระบบสารสนเทศ, งานงบประมาณ, งานธุรการ,  
                              งานศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย, งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา, 
            งานกิจการศาสนา, งานกีฬาและนันทานาการ 

  ๕.2  โรงเรียนอนุบาล 
            - งานโรงเรียน 

                     5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                           - งานศึกษาก่อนวัยเรียน 

             (๖)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นองค์กรท่ีมุ่งสู่ความเลิศด้านบริการสาธารณะเพื่อชุมชน 

และบริหารจัดการท่ีดี เสริมสร้างศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ” 

 

พันธกิจ 

  ๑)  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD  GOVERNANCE)   
               พัฒนาระบบบริการประชาชน 
  ๒)  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนท่ีมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการศึกษา 
               พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น 
           ๓)  มุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีปราศจากสิ่งเสพติด ร่วมคิด   
               ร่วมท า  ร่วมใจ  แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น  สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข 
 

ยุทธศาสตร ์

          ๑)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม 
  ๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
           ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
          4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
          5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 
 
 
 



8 
รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 

1 โครงการก่อสร้างแพอเนกประสงคพ์ร้อมหลังคาและปรับปรุงภมูิทัศนห์น้าวัดบางปลา อยู่ระหว่างด าเนินการ กองช่าง 
2 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล. สายชุมชนบ้านใหม่ - กองช่าง 
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (สะพาน, ทางเท้า หรือถนนสายต่างๆ, ท่อ/ทางระบายน้ า, เขื่อน ฯลฯ) 

ของเทศบาล 
83,407 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านใต้วัด 838,000 กองช่าง 
5 โครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ า-ส้วม บริเวณช้ัน 2 อาคารอเนกประสงค ์ 370,000 กองช่าง 
6 ก่อสร้างหญ้าเทียมพร้อมโครงหลังคา บริเวณโรงเรียนวัดบางปลา - กองช่าง 
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดว้ยแอสฟัลท์ติก คอนกรตี สาย สค.ถ 8-0001  (ถนนเทศบาล ซอย 4)  ชุมชนบ้านสวน

รังส ี
1,070,000 กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนสาย สค.ถ 8-0010 (ซอยเทศบาล 11  แยกขวา 1)  ชุมชนบ้านจัดสรร 960,000 กองช่าง 
9 โครงการท าแผงเหล็กกันขยะพร้อมชุบกัลป์วาไนท์ประตรูะบายน้ า ใต้สะพาน /บ้านใหม/่ใต้วัด/วดัป่าชัยรังสี 151,000 ส านักปลดัเทศบาล 

10 โครงการปรับปรุงตดิตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชนภายในเขตเทศบาล 830,000 กองช่าง 
11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตามซอยของเทศบาลต าบลบางปลา - กองช่าง 
12 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจังหวัดสมทุรสาคร - การขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า - กองช่าง 
13 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 65,839.24 ส านักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกจิ 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3,600 ส านักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 
2 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทดิไท้องค์ราชัน - ส านักปลดัเทศบาล 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - ส านักปลดัเทศบาล 

4 โครงการเสรมิสร้าง ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 1,800 ส านักปลดัเทศบาล 

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม่สตร ี - ส านักปลดัเทศบาล 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ - กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส ์ - กองสาธารณสุขฯ 
8 โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อนหรือประสบภัยดา้นต่าง ๆ  - ส านักปลดัเทศบาล 
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รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
9 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 15,000 ส านักปลดัเทศบาล 

10 โครงการประชาสมัพันธ์ด้านสาธารณสุข - กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

24,780 กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการสุขาภิบาลอาหาร - กองสาธารณสุขฯ 

13 โครงการป้องกัน โรคมือเท้าปาก - กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก 39,850 กองสาธารณสุขฯ 

15 โครงการส่งเสริมอนามยัแม่และเดก็ - กองสาธารณสุขฯ 

16 โครงการเพิม่ศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 132,100 กองช่าง 
17 โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 19,225 ส านักปลดัเทศบาล 

18 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 28,281 กองช่าง 
19 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านภัยมะเร็งเต้านม   21,025 กองช่าง 
20 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 24,645 กองช่าง 
21 โครงการบ าบดัรักษา ฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพตดิ - ส านักปลดัเทศบาล 

22 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (To Be  Number One) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สริิวัฒนา
พรรณวด ี

24,025 ส านักปลดัเทศบาล 

23 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร - ส านักปลดัเทศบาล 
24 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25640 ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี - ส านักปลดัเทศบาล 

25 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการศนูย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 

26 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 

27 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรเีทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1 การฝึกอบรมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน          

1.จัดประชาคมในชุมชน                 2.ออกบริการประชาชน        
3.จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 

- ส านักปลดัเทศบาล 

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลบางปลา หรือ สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว. 20,000 ส านักปลดัเทศบาล 
3 การวิจัยและประเมินผลงาน ของเทศบาลต าบลบางปลา 20,000 ส านักปลดัเทศบาล 



10 
รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของเทศบาลต าบลบางปลาโดย  

1.จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์               2.สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อเผยแพรรู่ปแบบอืน่ ๆ                   
3.เคเบิ้ลทีวี  

- ทุกกอง 

5 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ - ส านักปลดัเทศบาล 

6 โครงการเพิม่พูนความรู้แก่บคุลากรของเทศบาลสนบัสนุนการศึกษาต่อไประดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฯลฯ - ส านักปลดัเทศบาล 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และบุคลากรโดย                       
1.ฝึกอบรม                              2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
3.ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

- ส านักปลดัเทศบาล 

8 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 1,583,620 ส านักปลดัเทศบาล 

9 โครงการอบรมบรหิารความเสีย่งดา้นพัสดุ และ งบประมาณรายจ่ายเพื่อป้องกันการทุจริต - กองคลัง 
10 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 1,081,344.50 ทุกกอง 
11 จัดหาวัสดุและครภุัณฑ์ทุกประเภท ฯลฯ ของเทศบาลต าบลบางปลา 5,507,128.03 ทุกกอง 
12 โครงการบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส ์ 150,000 ส านักปลดัเทศบาล 
13 จ้างเหมาบริการตา่ง ๆ ของเทศบาลต าบลบางปลา 2,641,914 ส านักปลดั 
14 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ 10,000 กองคลัง 
15 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 9,600 กองคลัง 
16 ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษา/วงจร สื่อสารระบบออนไลน ์ส าหรับการปฏิบตัิงานทะเบียนราษฎร ์ 20,000 ส านักปลดัเทศบาล 
17 เงินส ารองจ่าย - ส านักปลดัเทศบาล 
18 ค่าประกันภยัรถราชการ - ส านักปลดัเทศบาล 
19 ค่าใช้จ่ายรองรับการถ่ายโอนภารกจิ และงบประมาณ - ส านักปลดัเทศบาล 

20 โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟในสถานศึกษา - ส านักปลดัเทศบาล 

21 โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตทุางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ - ส านักปลดัเทศบาล 

22 โครงการ Big Cleaning Day - ส านักปลดัเทศบาล 

23 เงินสมทบในการบริหารองค์การจดัการน้ าเสีย 400,000 ส านักปลดัเทศบาล 

24 เงินสมทบค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 85,951.79 ส านักปลดัเทศบาล 

25 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 270,631 ส านักปลดัเทศบาล 

26 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 1,160,000 ส านักปลดัเทศบาล 
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รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
27 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น - ส านักปลดัเทศบาล 

28 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - ส านักปลดัเทศบาล 

29 โครงการฝึกอบรมพัฒนาจติเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และ
ลูกจ้างประจ า เทศบาลต าบลบางปลา 

- ส านักปลดัเทศบาล 

30 โครงการปดิทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชด าร ิ - ส านักปลดัเทศบาล 

31 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสตัย์สจุริต มีคุณธรรม จริยธรรม หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณะของท้องถิ่น หรือบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- ส านักปลดัเทศบาล 

32 โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน - ส านักปลดัเทศบาล 

33 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย - ส านักปลดัเทศบาล 

34 โครงการจดัระเบียบสถานประกอบการร้านค้าต่างๆในเขตพื้นที ่ - กองช่าง 
35 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมถนนและจัดระเบียบชุมชนในเขตเทศบาล - กองช่าง 
36 โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน - ส านักปลดัเทศบาล 

37 โครงการจดัท าแนวเขตการปกครองภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 

38 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อนภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 

39 โครงการจดัระเบียบทางเท้า หาบเร่ คนเรร่่อน - ส านักปลดัเทศบาล 

40 โครงการรณรงค์ไมซ่ื้อขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่างเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ - ส านักปลดัเทศบาล 

41 โครงการฉดีล้างท าความสะอาดถนนเศรษฐกิจ1 บางปลาตลอดแนวเขตรับผิดชอบ - ส านักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1 โครงการคลองสวย น้ าใสเทศบาลต าบลบางปลา 21,225 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ - กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน - กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชนเพื่อขยายผลการจัดพลังงาน - กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา - กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการส่งเสริมการสาธติเตาประสิทธิภาพสูง - กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการจดัท าศูนย์เรียนรูแ้ละสาธติส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน - กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการศึกษาศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา - กองสาธารณสุขฯ 
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รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
9 โครงการชุมชนปลอดขยะ 243,919 กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - ส านักปลดัเทศบาล 
11 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ - ทุกกอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ 
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 2,989,400 กองการศึกษา 
2 โครงการสอนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 205,440 กองการศึกษา 
3 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 4,150 กองการศึกษา 
4 โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน 

- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีฯ และกิจกรรมวันแม ่
- งานวันปิยมหาราช 

18,250 กองการศึกษา 

5 โครงการจดังานวันส าคญัต่างๆ 
- งานประเพณีวันเข้าพรรษา 
- งานวันวิสาขบูชา 
- งานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่
- งานประเพณีวันลอยกระทง 
- งานประเพณรีดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ 

475,252 กองการศึกษา 

6 โครงการวันเทศบาล - ส านักปลดัเทศบาล 
7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - กองการศึกษา 
8 โครงการครูอัตราจ้าง - กองการศึกษา 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 21,285 กองการศึกษา 

10 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาชุมชน - โครงการแข่งขันกีฬาสีส าหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,316 กองการศึกษา 
11 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาชุมชน - โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 153,990 กองการศึกษา 
12 โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน 86,600 กองการศึกษา 
13 โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลต าบลบางปลา - กองการศึกษา 
14 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวัน 3,117,000 กองการศึกษา 
15 โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 119,500 กองการศึกษา 
16 โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบางปลา 900,000 กองการศึกษา 
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สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

เบิกจ่ายทั้งหมด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการคมนาคม 13 8 4,338,246.24 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 1 1 3,600 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 27 15 6,267,031 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 41 29 12,940,189.32 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 3 265,144 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 16 14 8,110,183 

รวม 109 70 31,924,293.56 
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ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 

 ตามที่ นายชาตรี  โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลบางปลา  ต่อสภาเทศบาลต าบลบางปลา  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555  ซึ่งได้
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 6 ด้าน  ประกอบด้วย  
นโยบายเร่งด่วน , นโยบายด้านบริหารจัดการ  และการบริการประชาชน , นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม , นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค , นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม , นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง   โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้   

 ซึ่ง  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕61  ดังนี้ 
 1. นโยบายการบริหารจัดการและการบริการประชาชน  จะน าหลักการบริหารงาน โดยเน้น 
หลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพ่ือให้เกิดความราบรื่น   สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ประชาชนศรัทธาการท างานของเทศบาล   เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจ
การตัดสินใจ  สั่งการ จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและประชาชนมีสุขบน พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและ
สร้างขวัญก าลังใจ  ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร  โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตส านึกต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย 

  นโยบายการบริหารงานจัดการ และการบริการประชาชน    มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น  15  โครงการ  งบประมาณ  170,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการการฝึกอบรมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน          
2. โครงการการวิจัยและประเมินผลงาน ของเทศบาลต าบลบางปลา 
3. โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของเทศบาล

ต าบลบางปลา 
4. โครงการบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
6. โครงการ Big Cleaning Day 
7. โครงการปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชด าริ 
8. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของ
ท้องถิ่น หรือบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

9. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

- 
20,000 

- 
 

150,000 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

10. โครงการจัดระเบียบสถานประกอบการร้านค้าต่างๆในเขตพ้ืนที่ 
11. โครงการตัดแต่งก่ิงไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อน

ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
12. โครงการจัดระเบียบทางเท้า หาบเร่ คนเร่ร่อน 
13. โครงการรณรงค์ไม่ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่างเทศกาลปีใหม่

และเทศกาลสงกรานต์ 
14. โครงการฉีดล้างท าความสะอาดถนนเศรษฐกิจ1 บางปลาตลอดแนว

เขตรับผิดชอบ 
15. โครงการครูอัตราจ้าง 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
 

(ได้รับเงินบริจาค) 

 

 
 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง  จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาค 
ส่วนอย่างลงตัวส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในอันที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ  เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส  สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่าง
เหมาะสม  ส่งเสริมการมีงานท าอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน  ส่งเสริมให้มีกลุ่ มออมทรัพย์ ปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว  สร้างอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้มากขึ้น  สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลัง  ของ
เทศบาลสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
 นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น           
1  โครงการ งบประมาณ  3,600  บาท  (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3,600  

 3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม จะส่งเสริมความรักความสามัคคีใน
ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย  สร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ  คนสูงอายุ ควบคุมดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เพ่ิมการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน รณรงค์ลดอบายมุขและสิ่งเสพติด  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน  ส่งเสริมการเข้ามามี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาลให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ผู้น าออกก าลังกาย 
จัดตั้งกลุ่มกีฬา ให้มีสวนสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  จัดให้มีศูนย์เยาวชน
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  สนับสนุนการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุและผู้
ทรงความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ดั้ง เดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม 
ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็ก เยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตเทศบาล สนับสนุนการขึ้น
ทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมแก่ประชาชนในวันส าคัญต่าง ๆ 
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 นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น 
20 โครงการ งบประมาณ 13,201,159.-บาท (สิบสามล้านสองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลบางปลา 

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
3. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
4. โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

5. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
6. โครงการเพิ่มศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 
7. โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
8. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 
9. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม   
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน

อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
11. โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
12. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
13. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน 
14. โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ 
15. โครงการวันเทศบาล 
16. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
17. โครงการแข่งขันกีฬาสีส าหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
18. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 
19. โครงการศูนย์นันทนาการเพ่ือประชาชนเทศบาลต าบลบางปลา 
20. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
 

5,936,300 
 

1,800 
15,000 

 
24,780 

 
 

39,850 
132,100 

19,225 
28,281 

 
21,025 

2,989,400 
 

205,440 
4,150 

18,250 
475,252 

- 
- 

19,316 
153,990 

- 
3,117,000 

 

 

                  ๔. นโยบายเร่งด่วน จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข กระจายอ านาจให้มากข้ึน ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติให้สุจริตและเที่ยง
ธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการท างานของเทศบาล ให้ประชาชนเข้ าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน ๆ อบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอ่ืน ๆ  
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 นโยบายเร่งด่วน  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ   งบประมาณ  
48,670.-บาท  (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be  Number One) 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.25640 ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างประจ า 
เทศบาลต าบลบางปลา 
 

24,645 
24,025 

 
- 
 

- 

 

 
   ๕. นโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานที่ออกก าลังกาย
อย่างเหมาะสม  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีส่วนสาธารณะเพียงพอ  ป้องกันโรคติดต่อ  ควบคุมและกวดขัน
สถานบริการ จัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค   ให้มีการ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน  
 นโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ  งบประมาณ 265,144.-บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อนสี่สิบสี่
บาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการคลองสวย น้ าใสเทศบาลต าบลบางปลา 
2. โครงการชุมชนปลอดขยะ 
3. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 

 

21,225 
243,919 

- 

 

 

 6. นโยบายด้านนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย  เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน เขื่อนขนาดเล็ก 
แหล่งน้ าชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า ท่อระบายน้ า จัดสร้างห้องน้ าสาธารณะ จัดท าเนินชะลอความเร็วในเขต
ชุมชน ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายบอกทางสถานที่ส าคัญขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น กวดขันควบคุมสิ่ง
ปลูกสร้าง สถานบริการน้ ามันและแก๊สหุงต้ม   
 นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น   
13 โครงการ  งบประมาณ 5,387,746.24 บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบ
สี่สตางค์) 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (สะพาน, ทางเท้า 
หรือถนนสายต่างๆ, ท่อ/ทางระบายน้ า, เขื่อน ฯลฯ) ของเทศบาล 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน ชุมชนบ้านใต้วัด 
3. โครงการปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ า-ส้วม บริเวณชั้น 2 อาคาร

อเนกประสงค์ 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย สค.ถ 

8-0001  (ถนนเทศบาล ซอย 4)  ชุมชนบ้านสวนรังสี 
5. โครงการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนสาย สค.ถ 8-0010 

(ซอยเทศบาล 11  แยกขวา 1)  ชุมชนบ้านจัดสรร 
6. โครงการท าแผงเหล็กกันขยะพร้อมชุบกัลป์วาไนท์ประตูระบายน้ า ใต้

สะพาน /บ้านใหม่/ใต้วัด/วัดป่าชัยรังสี 
7. โครงการปรับปรุงติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชนภายในเขต

เทศบาล 
8. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
9.  โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
10. โครงการปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กอาคารอเนกประสงค์   
      เทศบาลต าบลบางปลา 
11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและจัดระเบียบชุมชนในเขตเทศบาล 
12. โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน 
13. โครงการจัดท าแนวเขตการปกครองภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 

 

83,407 
 

838,000 
370,000 

 
1,070,000 

 
960,000 

 
151,000 

 
830,000 

 
65,839.24 

119,500 
900,000 

 
- 
- 
- 
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ภาคผนวก 
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โครงการคลองสวยน้ าใส เทศบาลต าบลบางปลา 

 
 

 

 
 

 

 

 

โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ Big Cleaning Day 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการตัดแต่งกิ่งไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อน ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และลูกจ้างประจ า เทศบาลต าบลบางปลา 

 

 

 

 
 
โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

 

 

 

 

 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน 
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โครงการจัดงานวันส าคัญต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวันเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาชุมชน 
 

 


