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สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายธุรการ) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
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คำนำ 

 
 เทศบาลตำบลบางปลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้มีความเจริญ  รวมถึงแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาล  โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  เนื่องจากการวางแผนเป็นการกำหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน  และสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีระบบและ
เป็นไปตามแผนงาน  
 ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563  ของเทศบาลตำบลบางปลา จึงเป็นเครื่องมือ
ตรวจสอบการดำเนินงานของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลาที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาตามแผนงานได้อย่างดี และสามารถนำมาเป็นแบบแผนในปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตของ
เทศบาล 
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ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลบางปลา 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑.  สภาพทั่วไป 
     ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง 
 เทศบาลตำบลบางปลา  ตั้งอยู่ที่หมู่  ๔  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  มีเนื้อที่
ประมาณ  ๕.๖๒๘   ตารางกิโลเมตร  อยู ่ห่างจากจังหวัดประมาณ  ๑๑   กิโลเมตร  และอยู ่ห่างจาก
กรุงเทพฯ  ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
   -  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านเกาะ 
   -  ทิศใต ้   ติดต่อกับ หมู่ที่  ๓  และหมู่ท่ี  ๗  ตำบลท่าทราย 
   -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่  ๖  ตำบลนาดี 
   -  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ แม่น้ำท่าจีน 
     ๑.๒  สภาพภูมิประเทศ  และลักษณะภูมิอากาศ 
            เขตเทศบาลตำบลบางปลา มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ อยู่สูงกว่า
ระดับน้ำทะเลประมาณ ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตรเท่านั้น  ด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่ติดต่อกับแม่น้ำท่าจีน  เป็น   
แนวชายฝั่งแคบๆภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบฝนเมืองร้อนมีความเย็นแบบชายทะเล และมีความร้อนชื้น   
ในอากาศมากอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๖-๓๐ องศาเซลเซียส 
     ๑.๓  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 
            ตามสถิติทะเบียนราษฎร (ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 )  ประชากรภายในเขตเทศบาลและ
จำนวนครัวเรือน  มีดังนี ้
  ประชากรเพศชาย มีจำนวน 3,345      คน 
  ประชากรเพศหญิง มีจำนวน 3,558      คน 
  รวมจำนวนประชากร มีจำนวน 6,903      คน 
  จำนวนครัวเรือน  มีจำนวน 1,942      ครัวเรือน 
   การตั้งถิ่นฐานของประชากรนั้น  พ้ืนเพของประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยรามัญ  และมีประชากรจาก
ที่อื่นซึ่งเป็นประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่  เพื่อทำงานตามโรงงานที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ  สภาพสังคม    
จะเป็นกึ่งชนบทกึ่งเมืองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  หรือทำงานในโรงงาน และบางส่วน
เปิดเป็นร้านค้าเล็กๆ 

๒.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -  การคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่  สามารถเดินทางมายังเขตเทศบาลตำบลบางปลาโดยทางรถยนต์จาก
ถนนเศรษฐกิจ๑ - บางปลา หรือเดินทางโดยรถยนต์จากฝั่งวัดเกาะ ตำบลบ้านเกาะ ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำท่า
จีนมายังถนนเศรษฐกิจ๑ - บางปลา 

  -  การไฟฟ้า  ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนคิดเป็น  ๑๐๐% 
     การใช้ไฟฟ้า 

ชุมชน ชื่อชมุชน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 
๑ ชุมชนบ้านใต้วัด 111 111 ๑๐๐ 
๒ ชุมชนบ้านเลียบ 133 133 ๑๐๐ 
๓ ชุมชนบ้านใหม่ 312 312 ๑๐๐ 
๔ ชุมชนบ้านจัดสรร 272 272 ๑๐๐ 
๕ ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ 583 583 ๑๐๐ 
๖ ชุมชนบ้านสวนรังส ี 531 531 ๑๐๐ 
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            -  การประปาในเขตเทศบาลฯ  มีบริการน้ำประปาจากประปาส่วนภูมิภาค  โดยปัจจุบันเทศบาล
ตำบลบางปลาได้ลงทุนดำเนินการวางท่อประปาเชื่อมต่อกับท่อเมนประปาภูมิภาค และได้โอนการใช้น้ำให้
ประชาชน ใช้น้ำจากการประปาภูมิภาคทุกครัวเรือน 
    -  การติดต่อสื่อสาร  ปัจจุบันมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ  จำนวน  ๔๕  ตู้   
และมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต WIFI  ครอบคลุมทั่วพื้นที ่

     การติดต่อสื่อสาร 

ลำดับที ่ ประเภทการสื่อสาร จำนวนที่มีในพืน้ที่เขตเทศบาล จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประโยชน ์
๑ หอกระจายข่าว ๖ 1,942 
๒ เสียงตามสาย - - 
๓ เสียงไร้สาย ๙ 1,942 
๔ วิทยุชุมชน - - 
๕ ศาลาประชาคม ๑ 1,942 

๖ โทรศัพท์สาธารณะ ๔๕ 1,942 

๗ อื่นๆ - - 

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

     การคมนาคม 

ลำดับที ่ ประเภทถนน ระยะทางรวม(กม.) ใช้การได้ดี(กม.) ชำรุด(กม.) 
๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๒ ๓๒ - 
 - ถนนสายหลัก(๑สาย)    
 -  ถนนสายรอง(๓สาย)    

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

    แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค  อุปโภค  และเพื่อการเกษตร 

ลำดับที ่ ประเภทแหล่งน้ำ จำนวน(แห่ง) พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ำ(ไร่) 

จำนวนครัวเรือน 
ที่ได้ใช้ประโยชน์ 

๑ บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ ๓๒ ๓๒ - 
๒ บ่อบาดาล ๖ ยกเลิกการใช้งานแล้ว ยกเลิกการใช้งานแล้ว 
๓ แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น  - - - 
 -  แม่น้ำ ๑ - - 
 -  คลอง ๕ - - 
 -  ห้วย - - - 
 -  บึง - - - 
 -  หนอง - - - 

๔ ฝ่าย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ - - - 
๕ ประปาหมู่บ้าน - - - 
๖ อื่นๆ - - - 
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 -  ประโยชน์การใช้ที่ดิน  มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๙ %  ( ๑,๖๓๒ ตร.กม. ) ของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่      
ว่างเปล่าเทศบาลฯ  เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวควรนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์มากที่สุด  โดยจะ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงงาน บ้านเช่า เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนมีงานทำ เพ่ิมรายได้
แก่ตนเอง และครอบครัวและเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชน 

๓.  ด้านเศรษฐกิจ 

    ๓.๑ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม   
    การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม  ซึ่งมีจำนวน
ประมาณ  ๔๓  โรงงาน  มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ  โดยใช้พ้ืนที่รวมประมาณ ๓๐ %  ของพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลฯ  นอกนั้นจะเป็นที่พักอาศัยต่าง ๆ ประมาณ ๔๐ % และมีประมาณ  ๒๙ % เป็นพื้นที่ว่างเปล่า  

    อาชีพหลักของประชาชน 

ลำดับที่ ประเภทอาชีพ 
๑ ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
๒ นักการเมืองท้องถิ่น 
๓ ผู้นำท้องถิ่น/กรรมการชุมชน  
๔ พนักงานห้างร้าน/บริษัทเอกชน/โรงงาน

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

๔.  ด้านสังคม 

     สภาพทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมชนบทอยู่ในเขตปริมณฑลจำนวน ๖   
ชุมชน 
     ๔.๑ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  มีทั้งหมด  ๖  ชุมชน  ดังนี้ 
           (๑)  ชุมชนบ้านใต้วดั     
           (๒)  ชุมชนบ้านใหม่    
           (๓)  ชุมชนบ้านเลียบ 
           (๔)  ชุมชนบ้านจัดสรร    
           (๕)  ชุมชนเศรษฐกิจ    
           (๖)  ชุมชนบ้านสวนรังสี 
                โดยคณะกรรมการชุมชนได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน  โดยมีเทศบาลตำบลบางปลา
เป็นผู้ดำเนินการในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
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     จำนวนประชากร  จำแนกตามชุมชน 

ชุมชน ชื่อชมุชน จำนวนครัวเรือน 
๑ ชุมชนบ้านใต้วัด 111 
๒ ชุมชนบ้านเลียบ 133 
๓ ชุมชนบ้านใหม่ 312 
๔ ชุมชนบ้านจัดสรร 272 
๕ ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ 583 
๖ ชุมชนบ้านสวนรังส ี 531 

จำนวนประชากร  จำแนกตามอายุ 

กลุ่มอายุ จำนวน(คน) 
อายุต่ำกว่า  ๑  ปี 96 
อายุ  ๑ – ๕      ปี 442 
อายุ  ๖ – ๑๙    ป ี 1,141 
อายุ ๒๐ – 59 ปี 4,273 
อายุ  ๖0 ปีขึ้นไป 717 

 

            การตั้งถิ่นฐานของประชากรนั้น  พ้ืนเพของประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยรามัญ  และมีประชากร 
จากที่อ่ืนซึ่งเป็นประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่  เพ่ือทำงานตามโรงงานที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ  สภาพสังคมจะ
เป็น 
กึ่งชนบทกึ่งเมืองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  หรือทำงานในโรงงาน และบางส่วนเปิดเป็นร้านค้า
เล็กๆ 

     ๔.๒  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 

            ด้านการศึกษา 
   มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล  ทั้งการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาซึ่ง 
อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  และกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
        ระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนวัดบางปลา 
        ระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    มีจำนวน  ๑   แห่ง   
                 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา  

   ด้านศาสนา  ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม,สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ 
   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปลา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดในเขตเทศบาล มีจำนวน    
๒  วัด  ได้แก่  วัดบางปลา  วดัป่าชัยรังสี 
             ศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ เป็นไปตาม       
หลักพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เดิม รวมถึงวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ยังมีประเพณีท้องถิ่นอื่นอีก เช่น ประเพณีสลากภัตร การบวชนาค การทำบุญ
ตักบาตร  การรำผีมอญ  การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  ประเพณีท้องถิ่นชาวรามัญ เป็นต้น 
     สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ  ประกอบด้วย วัดบางปลา, วัดป่าชัยรังสี, พิพิธภัณฑ์ 
ชุมชนวัดบางปลา  และศาลาไม้แปดเหลี่ยม(เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕  (ครั้งเสด็จมาวัดบางปลา) 
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    ๔.๓  การสาธารณสุข 
           โรงพยาบาลในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน  ๑  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางปลา  และสถานพยาบาล
อ่ืนใน    เขตเทศบาลตำบลบางปลา ประกอบด้วย  คลินิก ร้านขายยา  อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.)    

    ๔.๔  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
           ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ,โรคเอดส์  โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปลา  จังหวัดสมุทรสาคร 

    ๔.๕  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา จะอยู่ในความดูแลของ สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ
มีนายตำรวจมาอยู่ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนกันจำนวน ๑ นาย  ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับภารกิจในพื้นที่  และมี
คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน  คอยสอดส่องดูแลอำนวยความสะดวกช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที ่
   สำหรับในเรื่องความปลอดภัย  เทศบาลฯมีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีที่ตั้งสถานีดับเพลิง
อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น  พนักงาน และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ  เมื่อเกิดเหตุ
ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดีมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่  เป็นโรงงานประกอบการต่างๆ  จึงทำให้เกิดมลภาวะขึ้น  เช่น 
ขยะเป็นพิษน้ำเน่าเสียที่ปล่อยออกมาโดยไม่มีการบำบัดรักษา รวมทั้งควันพิษ  ปัญหาดังกล่าวเทศบาลได้ให้
ความสำคัญโดยตลอดโดยได้จัดทำโครงการตรวจโรงงาน  แนะนำแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับอุตสาหกรรม
จังหวัด ในการตรวจโรงงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ในด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ  คนงานต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
สถานประกอบการ และประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งมีการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆขึ้น  เพื่อแก้ไข และ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดทุกปี 
 การกำจัดขยะมูลฝอย ให้บริการเก็บขนขยะเอง เก็บได้  ๑๐๐% ไม่มีตกค้าง โดยจ้างเหมาเอกชน
เป็นผู้ดำเนินการกำจัด 
 การบำบัดน้ำเสีย เทศบาลมีระบบบำบัดน้ำเสีย  จำนวน ๒ แห่ง 
   ๑. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลบางปลา  ๑  แห่ง  (ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านใต้วัดริมแม่น้ำท่าจีน)      
    ๒. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ๑ แห่ง(ชุมชนบ้านสวนรังสี) 

๖.  ศักยภาพของท้องถิ่น 

     ๖.๑  โครงสร้างกระบวนการบริหารงานบุคคล 
   เทศบาลตำบลบางปลา  เป็นเทศบาลชั้นกลาง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๖  กอง  ได้แก่ 
     (๑) สำนักปลัดเทศบาล 
           ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ  
                        - งานการเจ้าหน้าที่, งานส่งเสริมการท่องเที่ยว, งานประชาสัมพันธ์, งานนิติกรรมสัญญา, 
                          งานรับเรื่องราวร้องทุกข์, งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
         ๑.๒ ฝ่ายธุรการ 
        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน, งานกิจการสภา, งานจัดทำงบประมาณ, งานธุรการ,  
                           งานรัฐพิธี 
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            ๑.๓ ฝ่ายปกครอง 
      - งานทะเบียนราษฎร, งานบัตรประจำตัวประชาชน, 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, งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย, 
                       งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ, งานศูนย์เครื่องจักรกล 

       (๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
            - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย, 
              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 
 

“เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเลิศด้านบริการสาธารณะเพ่ือชุมชน 

และบริหารจัดการที่ดี เสริมสร้างศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ” 

 

พันธกิจ 

  ๑)  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD  GOVERNANCE)   
               พัฒนาระบบบริการประชาชน 
  ๒)  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการศึกษา 
               พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น 
           ๓)  มุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากสิ่งเสพติด ร่วมคิด   
               ร่วมทำ  ร่วมใจ  แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น  สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข 
 

ยุทธศาสตร ์

          ๑)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม 
  ๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
           ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
          4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
          5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 
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รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 

1 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนเทศบาล ซอย 7, 9 - กองช่าง 
2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เกาะกลางถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนเทศบาลซอย 4) ชุมชนบ้านสวนรงัสี 1,150,000 กองช่าง 
3 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างประตูระบายน้ำ คสล. คลองบ้านเลียบ พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำแบบ Flab Gate ชุมชนบ้านใต้วัด - กองช่าง 
4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตามซอยของเทศบาลตำบลบางปลา 498,000 กองช่าง 
5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมเขื่อนบริเวณชุมชนบ้านใหม ่ - กองช่าง 
6 โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา - กองช่าง 
7 โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน - กองช่าง 
8 โครงการจดัทำแนวเขตการปกครองภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา - กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกจิ 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - สำนักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลบางปลา 6,355,300 สำนักปลดัเทศบาล 
2 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทดิไท้องค์ราชัน - สำนักปลดัเทศบาล 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - สำนักปลดัเทศบาล 

4 โครงการเสรมิสร้าง ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง - สำนักปลดัเทศบาล 

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม่สตร ี - สำนักปลดัเทศบาล 

6 โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อนหรือประสบภัยดา้นต่าง ๆ - สำนักปลดัเทศบาล 

7 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

- สำนักปลดัเทศบาล 

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี - สำนักปลดัเทศบาล 
9 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการศนูย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลบางปลา - สำนักปลดัเทศบาล 

10 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปลา - สำนักปลดัเทศบาล 
11 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรเีทศบาลตำบลบางปลา - สำนักปลดัเทศบาล 
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ - กองสาธารณสุขฯ 
13 โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส ์ - กองสาธารณสุขฯ 
14 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยตดิเตยีง - กองสาธารณสุขฯ 
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รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
15 โครงการประชาสมัพันธ์ด้านสาธารณสุข - กองสาธารณสุขฯ 
16 โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
25,800 กองสาธารณสุขฯ 

17 โครงการส่งเสริมอนามยัแม่และเดก็ - กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการสุขาภิบาลอาหาร - กองสาธารณสุขฯ 

19 โครงการป้องกัน โรคมือเท้าปาก - กองสาธารณสุขฯ 

20 โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก - กองสาธารณสุขฯ 

21 โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 19,225 กองสาธารณสุขฯ 

22 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

17,850 กองสาธารณสุขฯ 

23 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านภัยมะเร็งเต้านม   9,850 กองสาธารณสุขฯ 

24 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา - กองสาธารณสุขฯ 

25 โครงการบำบดัรักษา ฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพตดิ - กองสาธารณสุขฯ 

26 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (To Be  Number One) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวด ี

33,025 กองสาธารณสุขฯ 

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 

- กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1 โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน          - สำนักปลดัเทศบาล 
2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ - สำนักปลดัเทศบาล 

3 โครงการเพิม่พูนความรู้แก่บคุลากรของเทศบาลสนบัสนุนการศึกษาต่อไประดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฯลฯ - สำนักปลดัเทศบาล 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และบุคลากร - สำนักปลดัเทศบาล 
5 โครงการอบรมบรหิารความเสีย่งดา้นพัสดุ และ งบประมาณรายจ่ายเพื่อป้องกันการทุจริต - สำนักปลดัเทศบาล 
6 โครงการปดิทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำร ิ - สำนักปลดัเทศบาล 
7 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสตัย์สจุริต มีคุณธรรม จริยธรรม หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม

สาธารณะของท้องถิ่น หรือบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- สำนักปลดัเทศบาล 

8 โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน - สำนักปลดัเทศบาล 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
9 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส ์ - สำนักปลดัเทศบาล 

10 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ 5,400 กองคลัง 
11 โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 385,000 กองคลัง 
12 โครงการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการการทำงานของสองแม่ข่าย และการ

ดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
1,026,000 สำนักปลดัเทศบาล 

13 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน (Bang-Pla Smart Public Service) - สำนักปลดัเทศบาล 

14 โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟในสถานศึกษา - สำนักปลดัเทศบาล 

15 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ - สำนักปลดัเทศบาล 
16 โครงการจดัระเบียบสถานประกอบการร้านค้าต่างๆในเขตพื้นที่ ทางเท้า หาบเร่ คนเร่ร่อน ฯลฯ - สำนักปลดัเทศบาล 
17 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมถนนและจัดระเบียบชุมชนในเขตเทศบาล - สำนักปลดัเทศบาล 
18 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา - สำนักปลดัเทศบาล 
19 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อนภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา - สำนักปลดัเทศบาล 
20 โครงการรณรงค์ไมซ่ื้อขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่างเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต ์ - สำนักปลดัเทศบาล 
21 โครงการ Big Cleaning Day - สำนักปลดัเทศบาล 
22 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลบางปลา 145,200 สำนักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1 โครงการคลองสวย น้ำใส “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนน้ำใส ให้คูคลอง” - กองสาธารณสุขฯ 
2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 19,553 กองสาธารณสุขฯ 
3 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน - กองสาธารณสุขฯ 
4 โครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่อขยายผลการจัดการพลังงาน - กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา - กองสาธารณสุขฯ 
6 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดนิ - กองสาธารณสุขฯ 
7 โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยกขยะจากต้นทาง แหล่งกำเนิด) - กองสาธารณสุขฯ 
8 โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - สำนักปลดัเทศบาล 
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 รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางปลา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนนัทนาการ 
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 2,962,470 กองการศึกษา 
2 โครงการสอนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา 187,250 กองการศึกษา 
3 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา - กองการศึกษา 
4 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - กองการศึกษา 
5 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13,200 กองการศึกษา 
6 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - กองการศึกษา 
7 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ - กองการศึกษา 
8 โครงการงานวันปิยมหาราช - กองการศึกษา 
9 โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา 3,750 กองการศึกษา 

10 โครงการงานวันวิสาขบูชา - กองการศึกษา 
11 โครงการงานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่ - กองการศึกษา 
12 โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 394,744 กองการศึกษา 
13 โครงการงานประเพณีรดนำ้ดำหัวผู้สูงอาย ุ - กองการศึกษา 
14 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - กองการศึกษา 
15 โครงการวันเทศบาล - สำนักปลดัเทศบาล 

16 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน - สำนักปลดัเทศบาล 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา - กองการศึกษา 
18 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหารกลางวัน 3,261,000 กองการศึกษา 
19 โครงการแข่งขันกีฬาสสีำหรับโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16,830 กองการศึกษา 
20 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาชุมชน 109,370 กองการศึกษา 
21 โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน - กองการศึกษา 
22 โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลบางปลา - กองการศึกษา 
23 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างห้องเก็บของ, รั้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา พร้อมปรับภูมิทัศน์ - กองการศึกษา 
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สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ งบประมาณ 

จำนวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

เบิกจ่ายทั้งหมด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการคมนาคม 8 4 1,648,000.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 1 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 27 18 6,461,050.00 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 22 17 1,561,600.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 2 19,553.00 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 23 10 6,948,614.00 

รวม 89 51 16,638,817.00 
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ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี พ.ศ.๒๕63 

 ตามที่ นายชาตรี  โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลตำบลบางปลา  ต่อสภาเทศบาลตำบลบางปลา   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555  ซึ่งได้
กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 6 ด้าน  ประกอบด้วย  
นโยบายเร่งด่วน , นโยบายด้านบริหารจัดการ  และการบริการประชาชน , นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม , นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค , นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม , นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง   โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้   

 ซึ่ง  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปี  
พ.ศ.๒๕63  ดังนี้ 
 1. นโยบายการบริหารจัดการและการบริการประชาชน  จะนำหลักการบริหารงาน โดยเน้น 
หลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพ่ือให้เกิดความราบรื่น   สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ประชาชนศรัทธาการทำงานของเทศบาล   เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอำนาจ
การตัดสินใจ  สั่งการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและประชาชนมีสุขบน พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและ
สร้างขวัญกำลังใจ  ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร  โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตสำนึกต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย 

  นโยบายการบริหารงานจัดการ และการบริการประชาชน    มีโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น  17  โครงการ  งบประมาณ  1,431,000  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1. โครงการการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน          
2. โครงการการวิจัยและประเมินผลงาน ของเทศบาลตำบลบางปลา 
3. โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานของเทศบาลตำบลบางปลา 
4. โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
5. โครงการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ การออกแบบสถาปัตยกรรม และการบริหาร

จัดการการทำงานของสองแม่ข่าย และการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

6. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน (Bang-Pla Smart Public Service) 
7. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 
8. โครงการ Big Cleaning Day 
9. โครงการปดิทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำร ิ
10. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสตัย์สจุริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

11. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

- 
20,000 

- 
- 

385,000 
 
 

1,026,000 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

12. โครงการจดัระเบียบสถานประกอบการร้านค้าต่างๆในเขตพื้นที ่
13. โครงการตัดแต่งก่ิงไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อนภายในเขต

เทศบาลตำบลบางปลา 
14. โครงการจดัระเบียบทางเท้า หาบเร่ คนเรร่่อน 
15. โครงการรณรงค์ไมซ่ื้อขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่างเทศกาลปีใหมแ่ละ

เทศกาลสงกรานต ์
16. โครงการฉดีล้างทำความสะอาดถนนเศรษฐกิจ1 บางปลาตลอดแนวเขต

รับผิดชอบ 
17. โครงการครูอัตราจ้าง 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

(ได้รับเงินบริจาค) 

 

 
 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง  จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาค 
ส่วนอย่างลงตัวส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในอันที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ  เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส  สนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้ าขายอย่าง
เหมาะสม  ส่งเสริมการมีงานทำอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน  ส่งเสริมให้มีกลุ่มออมทรัพย์ ปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว  สร้างอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้มากขึ้น  สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลัง  ของ
เทศบาลสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
 นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น           
1  โครงการ งบประมาณ  -  บาท   

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพฒันาฝีมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  

  

 3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม จะส่งเสริมความรักความสามัคคีใน
ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติสุขบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย  สร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์และส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ  คนสูงอายุ ควบคุมดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน เพ่ิมการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน รณรงค์ลดอบายมุขและสิ่งเสพติด  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน  ส่งเสริมการเข้ามา 
มีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาลให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ผู้นำออกกำลังกาย 
จัดตั้งกลุ่มกีฬา ให้มีสวนสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  จัดให้มีศูนย์เยาวชน
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  สนับสนุนการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุและ   
ผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม 
ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็ก เยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตเทศบาล สนับสนุนการขึ้น
ทะเบียนปราชญ์ท้องถิ่น ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมแก่ประชาชนในวันสำคัญต่าง ๆ 
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 นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 
17 โครงการ งบประมาณ 13,023,045.-บาท (สิบสามล้านสองหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบล
บางปลา 

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุม่สตร ี
3. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
4. โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค 

คนปลอดภยั  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

5. โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
6. โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
7. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี
8. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านภัยมะเร็งเต้านม   
9. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โรงเรยีนอนุบาลและ 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
11. โครงการสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา 
12. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา 
13. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
14. โครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
15. โครงการจดัการแข่งขันกีฬาชุมชน 
16. โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลบางปลา 
17. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหารกลางวัน 
 

6,355,300 
 
- 
- 
 

25,800 
 
 
- 

19,225 
17,850 

 
9,850 

21,025 
2,962,470 

187,250 
- 
- 

16,830 
109,370 

- 
3,261,000 

 

 

                  ๔. นโยบายเร่งด่วน จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข กระจายอำนาจให้มากข้ึน ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติให้สุจริตและเที่ยง
ธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการทำงานของเทศบาล ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน ๆ อบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนทัศนศึกษาดูงาน สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอ่ืน ๆ  

 นโยบายเร่งด่วน  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ   งบประมาณ  
33,025.-บาท  (สามหมื่นสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
2. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (To Be  Number One) 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

พ.ศ.25640 ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลบางปลา 

- 
33,025 

 
- 
 
- 
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   ๕. นโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานที่ออกกำลังกาย
อย่างเหมาะสม  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีส่วนสาธารณะเพียงพอ  ป้องกันโรคติดต่อ  ควบคุมและกวดขัน
สถานบริการ จัดให้มีน้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค   ให้มีการ
บำบัดน้ำเสียชุมชน  
 นโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น  6  โครงการ  งบประมาณ 19,553.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการคลองสวย น้ำใส “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนน้ำใส ให้คูคลอง” 
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน 
4. โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา 
5. โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยกขยะจากต้นทาง แหล่งกำเนิด) 
6. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดนิ 

 

- 
19,553 

- 
- 
- 
- 

 

 6. นโยบายด้านนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย  เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน เขื่อนขนาดเล็ก 
แหล่งน้ำชุมชน สนามกีฬา ทางเท้า ท่อระบายน้ำ จัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ จัดทำเนินชะลอความเร็วในเขต
ชุมชน ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายบอกทางสถานที่สำคัญขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น กวดขันควบคุมสิ่ง
ปลูกสร้าง สถานบริการน้ำมันและแก๊สหุงต้ม   
 นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น   
8 โครงการ  งบประมาณ 1,648,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนเทศบาล ซอย 7, 9 
2. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เกาะกลางถนนสาย สค.ถ 8-0001 (ถนนเทศบาลซอย 

4) ชุมชนบ้านสวนรังส ี
3. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างประตรูะบายน้ำ คสล. คลองบ้านเลียบ พร้อมติดตั้ง

ระบบระบายน้ำแบบ Flab Gate ชุมชนบ้านใต้วัด 
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตามซอยของเทศบาลตำบลบางปลา 
5. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมเขื่อนบริเวณชุมชนบ้านใหม ่
6. โครงการติดตั้งเสียงตามสายชุมชนเทศบาลตำบลบางปลา 
7. โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน 
8. โครงการจดัทำแนวเขตการปกครองภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา  

- 
1,150,000 

 
- 
 

498,000 
- 
- 
- 
- 
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ภาคผนวก 
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โครงการคลองสวยน้ำใส เทศบาลตำบลบางปลา 

 
 

 

 
 

 

 

 

โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ Big Cleaning Day 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการตัดแต่งกิ่งไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อน ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลบางปลา 

 

 

 

 
 
โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

 

 

 

 

 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน 
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โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวันเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาชุมชน 
 


