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เทศบาลต าบลบางปลา อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
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ค าน า 

 
 เทศบาลต าบลบางปลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้มีความเจริญ  รวมถึงแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาล  โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  เนื่องจากการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชน  และสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีระบบและ
เป็นไปตามแผนงาน  
 ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ.2564  ของเทศบาลต าบลบางปลา จึงเป็นเครื่องมือ
ตรวจสอบการด าเนินงานของแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาตามแผนงานได้อย่างดี และสามารถน ามาเป็นแบบแผนในปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคตของ
เทศบาล 
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ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบางปลา 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 เทศบาลต าบลบางปลา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔  ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร    
มีเนื้อที่ประมาณ ๕.๖๒๘ ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  
ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร 

 มีอาณาเขตติดต่อ  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 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลบางปลา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร มีพ้ืนที่รวมประมาณ 5.628 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบลุ่ม            
มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน เป็นพ้ืนที่ที่มีคลอง จ านวน 3 สาย  มีสภาพชลประทานค่อนข้างดี  โดยมีแม่น้ าท่าจีน
เป็นแม่น้ าสายหลัก 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   เทศบาลต าบลบางปลา  อยู่ในภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้          
มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน มีความชื้นในอากาศสูง ท าให้อากาศโดยทั่วไปเย็นและชุ่มชื้น  ขณะเดียวกัน
อากาศในฤดูร้อนก็ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากความชื้นจากลมทะเล แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  ดังนี้ 
   - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
   - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ 
   - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยในเดือนธันวาคมจะมี
อุณหภูมิต่ าสุด มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 
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   อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  ประมาณ 28 - 29 องศาเซลเซียส 
โดยมีอุณหภูมิต่ าสุด 19 - 21 องศาเซลเซียส  และมีอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 32 - 34 องศาเซลเซียส 

  1.4 ลักษณะของดิน  
 พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบางปลาส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียด  
ระบายน้ าได้ดีปานกลาง   

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  2.1 เขตการปกครอง  
    เทศบาลต าบลบางปลา แบ่งเขตการปกครองเป็น 1 หมู่บ้าน ซึ่งมีจ านวน 6 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านใหม่  ชุมชนบ้านเลียบ  ชุมชนบ้านใต้วัด  ชุมชนบ้านสวนรังสี  ชุมชนบ้านจัดสรร  และชุมชน
เศรษฐกิจ 

  2.2 การเลือกตั้ง  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง  และ
ประชาชน  มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  เช่น การประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  การประชุม
ประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาและ  ความต้องการของประชาชน ฯลฯ  

    จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ ตุลาคม พ.ศ.2564)  
    - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 15 ปี   5,706   คน  
    - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี   5,955   คน 
    - จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 20 ปี   6,104   คน 

 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
   จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางปลาตามทะเบียนราษฎร (ข้อมูล ณ ตุลาคม พ.ศ.
2564) 

พ.ศ. จ านวนประชากรทั้งหมด (คน) จ านวน 
ครัวเรือน 

หมายเหตุ  
ชาย หญิง รวม  

2560 2,873 2,976 5,849 1,445   
2561 3,019 3,142 6,161 ๑,460   
2562 3,236 3,425 6,661 1,621   
2563 3,347 3,582 6,929 1,942   
2564 3,385 3,639 7,024 2,042   

  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางปลาตามช่วงอายุ (ข้อมูล ณ ตุลาคม พ.ศ.2564) 

ช่วงอายุ จ านวนประชากรทั้งหมด (คน) 
ชาย หญิง รวม 

อายุต่ ากว่า  ๑  ปี 33 40 73 
อายุ  ๑ – ๕  ป ี 196 200 396 

อายุ  ๖ – ๑๙  ป ี 619 632 1,251 
อายุ  ๒๐ – ๕๙  ป ี 2,176 2,334 4,510 
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อายุ  ๖0 ปีขึ้นไป 361 433 794 

 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา  
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม  ร้อยละ 99  อ่าน 
เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ 6 - 14 ปี  ร้อยละ 100  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า  ร้อยละ 99  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  และ
ร่วมกัน จัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ได้แก่  โรงเรียนวัดบางปลา 
การศึกษา  (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน) 

สังกัด สพฐ. เทศบาลต าบลบางปลา 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    เทศบาลต าบลบางปลา  
      - จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 
      - จ านวนนักเรียน  
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
      - จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 
      - จ านวนักเรียน 
3. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบางปลา 
      2.1 โรงเรียนวัดบางปลา 
      2.2 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 
ม. 1 – ม. 6 

 
1 แห่ง 
5 คน 
37 คน 
 
15 คน 
332 คน 

4.2 สาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางปลา  จ านวน 1 แห่ง   
          (อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข) 
    -  สถานพยาบาลเอกชน     จ านวน 1 แห่ง  
    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     จ านวน 5 แห่ง  
    -  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน    จ านวน 41 คน 
   นอกจากนี้ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางปลา มีอัตราสุขอนามัย อัตราการ
มีส้วมราดน้ าใช้ เป็น 100 % 

  4.3 อาชญากรรม 
    ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา อยู่ในความดูแลของ  สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
และเขตเทศบาลมีนายต ารวจมาอยู่ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนกันจ านวน ๑ นาย คอยสอดส่องดูแลอ านวยความ
สะดวกช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที ่
    เทศบาลต าบลบางปลาไม่มีเหตุอาชญากรรมที่ร้ายแรงเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งเทศบาลต าบลบางปลาก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
เทศบาลต าบลบางปลาสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือ ติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก มีป้ายบอกทาง และลูกศร
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บอกทาง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน  เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน   

  4.4 ยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลบางปลา จากการประชุมประชาคมเพ่ือ
ค้นหาผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด ตามแนวทางของเทศบาลต าบลบางปลา ประกอบกับที่ทาง สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร
ได้แจ้ง    ให้ทราบนั้นพบว่า ในเขตเทศบาลต าบลบางปลามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย
มากและยังไม่พบผู้ค้า เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า และประชาชนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลมาโดย
ตลอด รวมทั้งยัง      มีแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ซ่ึงการแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ต าบลบางปลาสามารถ ท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้    ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอหรือต ารวจ
แล้วแต ่ 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    เทศบาลต าบลบางปลา ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้  
    1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
    2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
    3. ตั้งโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภัยด้านต่าง ๆ เช่น  
           ด้านสาธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข   
    4. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน เช่น โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 
    ทางบก  
    เทศบาลต าบลบางปลา มี เส้นทางคมนาคมสายหลักที่ส าคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 4  (ถนนเพชรเกษม) เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 
(ถนนเศรษฐกิจ 1) เริ่มต้นจากแยกถนนเพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ 25 ผ่านพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา มุ่งสู่ที่ว่า
การอ าเภอกระทุ่มแบน ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3310 
    - ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) 
    - ถนนเศรษฐกิจ 1 
    - ถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา 
    - ถนนศรีเมือง - คลองคร ุ
    - ถนนสายสวนส้ม - ยกกระบัตร 
    ทางน้ า มีแม่น้ าท่าจีนเป็นสายหลัก และคลองซอยแยกออกไปตามพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ  

    การเดินทางโดย รถยนต์โดยสารประจ าทาง ในเขตเทศบาลและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง มีดังนี้ 
      รถประจ าทาง     เส้นทางเดินรถ 
   รถโดยสารประจ าทาง สาย 972       เดินทางจากแม่กลองถึงตลาดหมอชิต 2 
   รถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัด สาย 402      เดินทางจากสมุทรสาครถึงนครปฐม 

   ประชาชนส่วนใหญ่โดยสารรถสองแถวเข้ามายังเทศบาลต าบลบางปลา ซึ่งมีให้บริการ
ประมาณ 30 คัน โดยเฉลี่ยออกประมาณ 10 - 15 นาที / คัน ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ส่วนตัว 
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    โครงข่ายถนนภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
    • ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และพ้ืนที่ข้างเคียง เช่น   
ถนนพระราม 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ซึ่งจะแบ่งพ้ืนที่เขตเทศบาลออกเป็นส่วนๆ โดยถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลจะมาบรรจบกับถนนสายดังกล่าวทั้งสิ้น สภาพการจราจรในเขตเทศบาลจะขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในถนนสายหลัก 
    • เทศบาล ยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลทางหลวงชนบท ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 1 สาย คือ ถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา ซึ่งเทศบาลได้มีการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทาง
หลวงชนบท    ที่ได้รับการถ่ายโอนอีกด้วย 

  5.2 การไฟฟ้า  
    การให้บริการด้านไฟฟ้าของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา อยู่ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร ซึ่งได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนภายในเขตเทศบาลได้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอต่อปริมาณความต้องการ โดยเทศบาลจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะเอง และปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

  5.3 การประปา 
    การให้บริการด้านการประปาของประชาชนอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วน
ภูมิภาค สมุทรสาคร ซึ่งการให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
ของประชาชน 
  5.4 โทรศัพท์  
    ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา มีชุมสายโทรศัพท์สมุทรสาคร ตั้งอยู่ข้างศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมสายโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการครอบคลุมเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    การบริการไปรษณีย์ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร
ให้บริการรับ-ส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าเกษตร 
  6.2 การประมง  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าการประมง 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าการปศุสัตว์ 
  6.4 การบริการ  
    - โรงแรม จ านวน - แห่ง 
    - โรงภาพยนตร์ จ านวน - แห่ง 
    - ร้านอาหาร (อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ส้มต า ฯลฯ) จ านวน 57 ร้าน 
    - ร้านเสริมสวย จ านวน 26 แห่ง  
  6.5 การท่องเที่ยว   
    สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ที่น่าสนใจ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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       - วัดบางปลา  
       - วัดป่าชัยรังสี   

  6.6 อุตสาหกรรม  
    ด้านอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ท ารายได้เข้าสู่เทศบาลต าบลบางปลามากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง ซึ่งโดยภาพรวมแล้วอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบล
บางปลา มีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทปะปนกันไป เช่น การผลิตอาหารแปรรูป , อุตสาหกรรม
อาหารกระป๋องบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมหัตถกรรม - เครื่องใช้ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
    ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ อาทิ เช่น การขาดแรงงานจึงท าให้ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา      
มีประชากรแฝงไม่น้อยกว่า 5,000 คน ซึ่งอพยพมาจากต่างจังหวัด และบางส่วนเป็นคนต่างชาติ  เพ่ือรับจ้าง
ตามโรงงานอุตสาหกรรม 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    - ร้านรับซื้อของเก่า จ านวน 8 แห่ง  
    - อู่ซ่อมรถ จ านวน 15 แห่ง 
    - ร้านขายของช า จ านวน 89 แห่ง 
    - ร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 6 แห่ง 
    - ตลาดสด จ านวน 4 แห่ง 
    - ไม่มีธนาคาร มีตู้ ATM จ านวน 13 แห่ง 
    - กองทุนหมู่บ้าน จ านวน 1 กองทุน 

  6.8 แรงงาน  
    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีอาชีพอิสระ/รับจ้างทั่วไป เนื่องจาก
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า 
ประชากรที่มีอายุ 15 - 60 ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 95  รวมทั้งมีแรงงานต่างด้าว และประชาชนที่
อพยพมาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางปลา 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  7.1  การนับถือศาสนา  
    ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน 
ดังต่อไปนี้ 
    1. วัด มีจ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
       - วัดบางปลา  
        - วัดป่าชัยรังสี 

  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
    ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาตั้งแต่เดิม รวมถึงวันส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังมีประเพณีท้องถิ่น
อ่ืนอีก  เช่น ประเพณีสลากภัตร การบวชนาค การท าบุญตักบาตร การร าผีมอญ การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์ ประเพณีท้องถิ่นชาวรามัญ  เป็นต้น 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาไม่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ภาษาถิ่น มีภาษาพูด 1 ภาษา คือ ภาษาไทยกลาง 
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  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

  8.1  น้ า 
    เขตเทศบาลต าบลบางปลา มีแหล่งน้ าที่ใช้ทั้งในการบริโภค และอุปโภค ดังนี้ 
    1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
       • แม่น้ า 1 สาย คือ แม่น้ าท่าจีน 
       • คลอง 3 สาย คือ 
      1. คลองสี่วาพาสวัสดิ์  
      2. คลองบางต าหรุ  
      3. คลองนางเซี้ยะ 
      4. คลองบ้านเลียบ 
      5. คลองบางปลา 
  8.2  ป่าไม้  
    ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีป่าไม ้ 
  8.3  ภูเขา  
    ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีภูเขา  

9.  ศักยภาพของท้องถิ่น 

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

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

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 
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รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบลบางปลา - กองช่าง 
2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตามซอยของเทศบาลต าบลบางปลา - กองช่าง 
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 4 2,482,000 กองช่าง 
4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ทางเท้าถนนภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 100,000 กองช่าง 
5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมเขื่อนบริเวณชุมชนบ้านใหม ่ 1,040,000 กองช่าง 
6 โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน - กองช่าง 
7 โครงการจดัท าแนวเขตการปกครองภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา - กองช่าง 
8 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล. บรเิวณซอยกรุงเทพคารไ์บด ์ 1,380,000 กองช่าง 
9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 3,000,000 กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ภายในพื้นที่เทศบาลต าบลบางปลา พร้อมวางท่อระบายน้ า และบ่อพัก และปรับปรุงทางเท้า 
บริเวณริมถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา 

3,000,000 กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างประตรูะบายน้ า คสล. คลองบ้านเลียบ ชุมชนบ้านใต้วัด 1,470,000 กองช่าง 
12 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งเครื่องวัดอากาศ ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา - กองช่าง 
13 โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไรส้าย ในชุมชนเขตเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกจิ 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝมีือ และศักยภาพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ - ส านักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 6,710,400 ส านักปลดัเทศบาล 
2 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน - ส านักปลดัเทศบาล 

3 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภัยด้านต่าง ๆ - ส านักปลดัเทศบาล 

4 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

- ส านักปลดัเทศบาล 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ - ส านักปลดัเทศบาล 

6 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 

7 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 
8 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสตรีเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 
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รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
9 โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ - กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง - กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข - กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

24,700 กองสาธารณสุขฯ 

13 โครงการสุขาภิบาลอาหาร - กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการรณรงค์ ป้องกัน โรคมือเท้าปาก เทศบาลต าบลบางปลา - กองสาธารณสุขฯ 

15 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก - กองสาธารณสุขฯ 

16 โครงการเพิ่มศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน - กองสาธารณสุขฯ 
17 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
- กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านภัยมะเร็งเต้านม   - กองสาธารณสุขฯ 

19 โครงการควบคมุและป้องกันโรคตดิต่อ หรือโรคอุบัติการณ์ใหม ่ - กองสาธารณสุขฯ 

20 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา - ส านักปลดัเทศบาล 
21 โครงการบ าบดัรักษา ฟ้ืนฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพตดิ - ส านักปลดัเทศบาล 

22 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ (To Be  Number One) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริิวัฒนา
พรรณวด ี

- กองสาธารณสุขฯ 

23 เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการจัดตั้ง
สถานท่ีพักพิง (Local Quarantine) “ศูนย์รวมน้ าใจ...เมืองสาคร” อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร 

378,710.55 กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1 โครงการฝึกอบรมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน          - ส านักปลดัเทศบาล 
2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ - ส านักปลดัเทศบาล 
3 โครงการเพิม่พูนความรู้แก่บคุลากรของเทศบาลสนบัสนุนการศึกษาต่อไประดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฯลฯ - ส านักปลดัเทศบาล 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และบุคลากร - ส านักปลดัเทศบาล 
5 โครงการอบรมบรหิารความเสีย่งดา้นพัสดุ และ งบประมาณรายจ่ายเพื่อป้องกันการทุจริต - กองคลัง 
6 โครงการปดิทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชด าร ิ - ส านักปลดัเทศบาล 



12 
รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างประจ า 

เทศบาลต าบลบางปลา 
- ส านักปลดัเทศบาล 

8 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสตัย์สจุริต มีคุณธรรม จริยธรรม หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณะของท้องถิ่น หรือบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- ส านักปลดัเทศบาล 

9 โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน - ส านักปลดัเทศบาล 
10 โครงการบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส ์ - ส านักปลดัเทศบาล 

11 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ - กองคลัง 
12 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 31,641.60 กองคลัง 
13 โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟในสถานศึกษา - ส านักปลดัเทศบาล 

14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ - ส านักปลดัเทศบาล 

15 โครงการจดัระเบียบสถานประกอบการร้านค้าต่างๆในเขตพื้นที่ ทางเท้า หาบเร่ คนเร่ร่อน ฯลฯ - ส านักปลดัเทศบาล 
16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมถนนและจัดระเบียบชุมชนในเขตเทศบาล - ส านักปลดัเทศบาล 
17 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อนภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา - ส านักปลดัเทศบาล 
18 โครงการรณรงค์ไมซ่ื้อขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่างเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต ์ - ส านักปลดัเทศบาล 
19 โครงการ Big Cleaning Day - ส านักปลดัเทศบาล 
20 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ส านักปลดัเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1 โครงการคลองสวย น้ าใส “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนน้ าใส ให้คูคลอง” - กองสาธารณสุขฯ 
2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ - กองสาธารณสุขฯ 
3 โครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่อขยายผลการจัดการพลังงาน - กองสาธารณสุขฯ 
4 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ - กองสาธารณสุขฯ 
5 โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยกขยะจากต้นทาง แหล่งก าเนิด) - กองสาธารณสุขฯ 
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 รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ 
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 2,986,335 กองการศึกษา 
2 โครงการสอนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 107,000 กองการศึกษา 
3 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา - กองการศึกษา 
4 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - กองการศึกษา 
5 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - กองการศึกษา 
6 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ - กองการศึกษา 
7 โครงการงานวันปิยมหาราช - กองการศึกษา 
8 โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา - กองการศึกษา 
9 โครงการงานวันวิสาขบูชา - กองการศึกษา 

10 โครงการงานประเพณีวันข้ึนปีใหม ่ - กองการศึกษา 
11 โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง - กองการศึกษา 
12 โครงการงานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ - กองการศึกษา 
13 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - กองการศึกษา 
14 โครงการวันเทศบาล - ส านักปลดัเทศบาล 

15 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน - ส านักปลดัเทศบาล 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา - กองการศึกษา 
17 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวัน 3,200,000 กองการศึกษา 
18 โครงการแข่งขันกีฬาสสี าหรับโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - กองการศึกษา 
19 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาชุมชน - กองการศึกษา 
20 โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน - กองการศึกษา 
21 โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลต าบลบางปลา - กองการศึกษา 
22 โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา เทศบาลต าบลบางปลา - กองการศึกษา 
23 โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางปลา 350,000 กองการศึกษา 
24 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ภาษา - กองการศึกษา 
25 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างอาคารศูนย์ออกก าลังกาย เทศบาลต าบลบางปลา - กองการศึกษา 
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สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

เบิกจ่ายทั้งหมด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการคมนาคม 13 2 5,663,975.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 1 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 23 5 7,073,810.55 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 20 5 31,641.60 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 - - 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 25 7 6,643,335.00 

รวม 87 19 19,412,762.15 
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ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 

 ตามที่ นายลือชา  โพธิ์อบ  นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลบางปลา  ต่อสภาเทศบาลต าบลบางปลา  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  ซึ่งได้
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 6 ด้าน  ประกอบด้วย  
นโยบายเร่งด่วน นโยบายด้านบริหารจัดการและการบริการประชาชน นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่า
ทางสังคม นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และนโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง  โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ   
เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและ
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้   

 ซึ่ง  มีการสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕64  ดังนี้ 
 1. นโยบายเร่งด่วน  เร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมให้ได้ผลอย่างจริงจัง        
เพ่ือช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ส่งเสริม สนับสนุน และ           
ให้ความส าคัญกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)       
ให้ความช่วยเหลือและบรรทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสใคโรนา 2019 (COVD-19)  
 นโยบายเร่งด่วน   มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ งบประมาณ  
3,378,710.55 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภัยด้านต่าง ๆ 
2. เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) กรณีการจัดตั้งสถานที่พักพิง (Local Quarantine) “ศูนย์รวม
น้ าใจ...เมืองสาคร” อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

3,000,000.00 
 

378,710.55 

 

  
 2. นโยบายต้านบริหารจัดการและการบริการประชาชน  เป้าหมายของการพัฒนา คือ    
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน         
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ คือ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน (Bang-pla Smart Public Service - BPS) 
มาใช้   
 นโยบายต้านบริหารจัดการและการบริการประชาชน  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ    
รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ งบประมาณ 481,641.60 บาท (สีแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการการฝึกอบรมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน          
2. โครงการบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
4. โครงการ Big Cleaning Day 
5. โครงการปดิทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชด าร ิ
6. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
7. โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- 
450,000.00 

- 
- 
- 
- 

31,641.60 
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โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

8. โครงการจดัระเบียบสถานประกอบการร้านค้าต่างๆในเขตพื้นที ่
9. โครงการตัดแต่งก่ิงไม้และแนวสายไฟเตรียมความพร้อมพายุฤดูร้อนภายในเขต

เทศบาลต าบลบางปลา 
10. โครงการจดัระเบียบทางเท้า หาบเร่ คนเรร่่อน 
11. โครงการรณรงค์ไมซ่ื้อขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่างเทศกาลปีใหมแ่ละ

เทศกาลสงกรานต ์
12. โครงการฉดีล้างท าความสะอาดถนนเศรษฐกิจ1 บางปลาตลอดแนวเขต

รับผิดชอบ 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 

 

 
 3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  การเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะในเขต
พ้ืนที่เทศบาล การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล     
การอ านวยสะดวกให้บริการรถรับส่งส าหรับประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการกับเทศบาล 
 นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ      
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณ 1,345,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ริมเขื่อนบริเวณชุมชนบ้านใหม ่
2. โครงการสอนภาษาตา่งประเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางปลา 
3. โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางปลา 

888,000.00 
107,000.00 
350,000.00 

 

  
 4. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  เป้าหมายของการพัฒนา คือ เตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน การลงทุนประกอบธุรกิจต้านอุดสาหกรรม การพาณิชย์ และ        
การท่องเที่ยว การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น 4 
โครงการ งบประมาณ 1,775,975.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 4 
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน และตามซอยของเทศบาลต าบลบางปลา 
3. โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและการวางผังชุมชน 
4. โครงการจดัท าแนวเขตการปกครองภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 

1,775,975.00 
- 
- 
- 

 

 ๕. นโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เป้าหมายของ        
การพัฒนา คือ การแก้ไขปัญหามลภาวะ เช่น น้ าเสียในเขตพ้ืนที่ การสนับสนุนการท างานร่วมกับองค์การ
จัดการน้ าเสียในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนทั้งสองแห่ง 
 นโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ  งบประมาณ   -   บาท  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการคลองสวย น้ าใส “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนน้ าใส ให้คูคลอง” 
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยกขยะจากต้นทาง แหล่งก าเนิด) 

- 
- 
- 
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 6. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีการ    
รวมตัวกันเพ่ือเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนเทศโนโลยี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ  
งบประมาณ   -   บาท  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาฝมีือ และศักยภาพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี และ
ผู้พิการ 

- 
 

 

  

ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลต าบลบางปลา 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

1) เทศบาลจ าเป็นต้องรอรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี  ท าให้
ด าเนินการล่าช้า  

2) มีการใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด าเนินการ  ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายใหม่ ท าให้การ
ปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด 

3) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
อุปสรรค 
1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางใจและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

2) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลบางปลาสามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชน      
มีความพึงใจมากที่สุด 
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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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