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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ของเทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมทุรสาคร 

----------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลต าบลบางปลา  ตั้งอยู่ที ่หมู่  ๔  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร     
มีเนื ้อที ่ประมาณ  ๕.๖๒๘  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  ๑๑  กิโลเมตร  และอยู ่ห่างจาก
กรุงเทพฯ  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  จังหวัด
สมุทรสาคร  มีพ้ืนที่รวมประมาณ  5.628  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่ที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าท่าจีน
ไหลผ่าน  เป็นพื้นที่ท่ีมีคลอง จ านวน 3 สาย  มีสภาพชลประทานค่อนข้างดี  โดยมีแม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายหลัก 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   เทศบาลต าบลบางปลา  อยู่ในภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มีลักษณะ
อากาศแบบฝนเมืองร้อน  มีความชื้นในอากาศสูง  ท าให้อากาศโดยทั่วไปเย็นและชุ่มชื้น  ขณะเดียวกันอากาศใน       
ฤดูร้อนก็ไม่รุนแรงมากนัก  เนื่องจากความชื้นจากลมทะเล  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  ดังนี้ 
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   - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
   - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  ซึ่งเป็นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
   - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยในเดือนธันวาคมจะมีอุณหภูมิ
ต่ าสุด  มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 

   อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  ประมาณ 28 - 29 องศาเซลเซียส  โดยมี
อุณหภูมิต่ 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  และชุมชนเศรษฐกิจ 

  2.2 การเลือกตั้ง  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลาส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง  และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น        
การประชุมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  การประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ฯลฯ  

    จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ.2564) 

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

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

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  

2565(คาดการณ์) 3,412 3,856 7,268 2,185  
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  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางปลาตามช่วงอายุ  (ข้อมูล ณ สิงหาคม พ.ศ.2564) 

ช่วงอาย ุ จ านวนประชากรทั้งหมด (คน) 
ชาย หญิง รวม 

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

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

 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม  ร้อยละ 99  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ 6 - 14 ปี  ร้อยละ 100  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า  ร้อยละ 99  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  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. ในพื้นทีเ่ทศบาล
ต าบลบางปลา 
      2.1 โรงเรียนวัดบางปลา 
      2.2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
อนุบาล 2 - 3 
ป. 1 – ป. 6 
ม. 1 – ม. 6 

 
1 แห่ง 
5 คน 
60 คน 
 
15 คน 
360 คน 

4.2 สาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางปลา   จ านวน   1   แห่ง   
          (อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข) 
    -  สถานพยาบาลเอกชน     จ านวน   1   แห่ง  
    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     จ านวน   3   แห่ง  
    -  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน    จ านวน  40  คน 
   นอกจากนี้  ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบางปลา มีอัตราสุขอนามัย อัตราการมีส้วม
ราดน้ าใช้ เป็น 100 % 
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  4.3 อาชญากรรม 
    ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  อยู่ในความดูแลของ  สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  
และเขตเทศบาลมีนายต ารวจมาอยู่ปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนกันจ านวน  ๑  นาย  คอยสอดส่องดูแลอ านวยความสะดวก
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ 
    เทศบาลต าบลบางปลาไม่มีเหตุอาชญากรรมที่ร้ายแรงเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซึ่งเทศบาลต าบลบางปลาก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า 
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลบางปลา
สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก  มีป้ายบอกทางลูกศรบอกทาง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

  4.4 ยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบลบางปลา  จากการประชุมประชาคมเพ่ือค้นหาผู้ค้า  
ผู้เสพยาเสพติด  ตามแนวทางของเทศบาลต าบลบางปลา   ประกอบกับที่ทางสภ.อ.เมืองสมุทรสาครได้แจ้งให้ทราบ
นั้นพบว่า  ในเขตเทศบาลต าบลบางปลามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อยมาก   และยังไม่พบผู้ค้า  
เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  และประชาชนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลมาโดยตลอด  รวมทั้งยังมีแนวทาง
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม  ซึ่งการแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลบางปลาสามารถท าได้เฉพาะ
ตามอ านาจหน้าที่ เท่านั้น   เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส   การฝึกอบรมให้ความรู้             
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่  
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    เทศบาลต าบลบางปลา ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้  
    1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
    2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
    3. ตั้งโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภัยด้านต่างๆ เช่น  
           ด้านสาธารณภัย ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข   
    4. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน เช่น โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 
    ทางบก  
    เทศบาลต าบลบางปลา มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ส าคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
4  ( ถนนเพชรเกษม ) เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (ถนน
เศรษฐกิจ 1) เริ่มต้นจากแยกถนนเพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ 25 ผ่านพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา มุ่งสู่ที่ว่าการ
อ าเภอกระทุ่มแบน ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3310 
    - ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) 
    - ถนนเศรษฐกิจ 1 
    - ถนนเศราฐกิจ 1 - บางปลา 
    - ถนนศรีเมือง – คลองคร ุ
    - ถนนสายสวนส้ม – ยกกระบัตร 
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    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 ซึ่งมีให้บริการประมาณ  
30 คัน โดยเฉลี่ยออกประมาณ 10 – 15 นาที / คัน ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว 

    โครงข่ายถนนภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
    • ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชน และพ้ืนที่ข้างเคียง เช่น ถนน
พระราม 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ซึ่งจะแบ่งพ้ืนที่เขตเทศบาลออกเป็นส่วนๆ โดยถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
จะมาบรรจบกับถนนสายดังกล่าวทั้งสิ้น สภาพการจราจรในเขตเทศบาลจะข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในถนนสายหลัก 
    • เทศบาล ยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลทางหลวงชนบท ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ จ านวน 1 
สาย คือ ถนนเศรษฐกิจ 1 – บางปลา ซึ่งเทศบาลได้มีการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางหลวงชนบทที่ได้รับ
การถ่ายโอนอีกด้วย 

  5.2 การไฟฟ้า  
    การให้บริการด้านไฟฟ้าของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา อยู่ในความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร ซึ่งได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนภายในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ        
ต่อปริมาณความต้องการ โดยเทศบาลจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเอง และ
ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์

  5.3 การประปา 
    การให้บริการด้านการประปาของประชาชนอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค 
สมุทรสาคร ซึ่งการให้บริการครอบคลุมพื้นที่เทศบาลต าบลบางปลา เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน 
  5.4 โทรศัพท์  
    ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปลา มีชุมสายโทรศัพท์สมุทรสาคร ตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นชุมสายโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการครอบคลุมเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    การบริการไปรษณีย์ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาครให้บริการรับ-
ส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ 

  6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าเกษตร 
  6.2 การประมง  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าการประมง 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ไม่มีการท าการปศุสัตว์ 
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  6.4 การบริการ  
    - โรงแรม  จ านวน  -  แห่ง 
    - โรงภาพยนตร์ จ านวน  -  แห่ง 
    - ร้านอาหาร (อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ส้มต า ฯลฯ) จ านวน 44 ร้าน 
    - ร้านเสริมสวย จ านวน 28 แห่ง 
    - ร้านเกมอินเตอร์เน็ต จ านวน 4 แห่ง 
  6.5 การท่องเที่ยว   
    สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ที่น่าสนใจ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
     - วัดบางปลา  
     - วัดป่าชัยรังสี   

  6.6 อุตสาหกรรม  
    ด้านอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ท ารายได้เข้าสู่เทศบาลต าบลบางปลามากที่สุด ทั้งนี้  เนื่องจาก     
มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง ซึ่งโดยภาพรวมแล้วอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลบางปลา            
มีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทปะปนกันไป เช่น การผลิตอาหารแปรรูป, อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องบรรจุ
ภัณฑ์, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมหัตถกรรม – เครื่องใช้ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
    ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ อาทิ เช่น การขาดแรงงานจึงท าให้ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา        
มีประชากรแฝงไม่น้อยกว่า 10,000 คน ซึ่งอพยพมาจากต่างจังหวัด และบางส่วนเป็นคนต่างชาติ เพ่ือรับจ้างตาม
โรงงานอุตสาหกรรม 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    - ร้านรับซื้อของเก่า จ านวน 7 แห่ง 
    - อู่ซ่อมรถ จ านวน 16 แห่ง 
    - ร้านขายของช า จ านวน 79 แห่ง 
    - ร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 5 แห่ง 
    - ตลาดสด จ านวน 5 แห่ง 
    - ไม่มีธนาคาร มีตู้ ATM จ านวน 10 แห่ง 
    - กองทุนหมู่บ้าน จ านวน 1 กองทุน 

  6.8 แรงงาน  
    ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา มีอาชีพอิสระ/รับจ้างทั่วไป  เนื่องจากพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลต าบลบางปลา มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า  ประชากรที่มี
อายุ 15-60 ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 95  รวมทั้งมีแรงงานต่างด้าว และประชาชนที่อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนๆ 
เพ่ือเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางปลา 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  7.1  การนับถือศาสนา  
    ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบางปลา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน ดังต่อไปนี้ 
    1. วัด มีจ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
       - วัดบางปลา  
        - วัดป่าชัยรังสี 
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  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
    ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น  ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติสืบทอดกัน
มาตั้งแต่เดิม  รวมถึงวันส าคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ยังมีประเพณีท้องถิ่นอื่นอีก  เช่น  
ประเพณีสลากภัตร  การบวชนาค  การท าบุญตักบาตร  การร าผีมอญ  การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
ประเพณีท้องถิ่นชาวรามัญ  เป็นต้น 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาไม่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ภาษาถิ่น มีภาษาพูด 1 ภาษา คือ ภาษาไทยกลาง 

  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. คลองต าหรุ  
      3. คลองนางเซี้ยะ 
  8.2  ป่าไม้  
    ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปล ไม่มีป่าไม้ 
  8.3  ภูเขา  
    ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปล ไม่มีภูเขา 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ    
ในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น  มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่      
ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 
 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทาง
ในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน       
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ  ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึง        
ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.256๑ - 25๘๐)  
    วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
    “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
    1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาทิ 

 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
 1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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    2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน   และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้ 13 กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่  โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ  อาท ิ
 2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น  การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
 2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัย
ของโลก  
  - ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย  
  - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  
  - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น  การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ  
 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  
 2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ  
 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
 2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ  
สติปัญญา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ  
 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม  และท่ัวถึง 
 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์  
 3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ  
 4.1 การสร้างความม่ันคง และการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 4.2 การพัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 4.3 การสร้างสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 4.4 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน  

4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้าน
น้ า  รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ  

 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟ ูและปอ้งกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
 5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม   
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาทิ  
 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 6.6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 6.7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 - 2564)  
          จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้   
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ    
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ      
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ ที่มีรายได้       
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
    เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
    1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
        (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
      (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
      (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
      (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ          
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
    2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  
      (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
      (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
    3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
      (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
      (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
    4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
      (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
      (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
      (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
      (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
    5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
      (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
      (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
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    กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
    1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมี
ปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง และเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไป จึงต้อง
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและ      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่    
พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
  (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ      
  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้
เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
  (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์
ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
  (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  
  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ  ผลักดันให้มี
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
  (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งอาทิก าหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการทีทุ่กคนเข้าถึงได้ 

    2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  การพัฒนาใน   
ช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม          
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคน     
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ     
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
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  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่      
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
  (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ   
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน       
การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ 
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

    3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและ 
ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากข้ึน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน 
อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนั บสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
  (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้น
การสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบ เพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
    4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง      
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมี ความ  
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ผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น    
ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้าง
ความม่ันคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและ       
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม  
  (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
  (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
  (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อ   
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
  (๗ ) การ พั ฒ น าระบบ การบ ริห ารจั ดการและกล ไกแก้ ไขปั ญ ห าความขั ด แย้ งด้ าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และ 
ยั่งยืน  กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม บทบาทของ
ประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์     
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศใน       
การป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก      
ของชาติ  
  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ     
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
  (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ   
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
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  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อ านาจอธิป ไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน
ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ พัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอ านวย
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย 
  การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ การลดจ านวน       
การด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 

  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า            
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
  (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม    
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหา    
เชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี ข้อจ ากัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุน    
โลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร  และ         
ท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อ านวยความสะดวกทางการค้า 
การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพา
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
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  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  
  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า      
  (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
  (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร
จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
    8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบ          
ด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศ     
ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม
ได ้
  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และ
การเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถ         
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ      
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น า     
สู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการ      
ให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย    
  (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม       
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ    
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
    9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก   เพ่ือเสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากร     
ในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็น     
เมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา        
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ในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาส     
ในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน     
อีกด้วย 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้      
ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ ลงทุนใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ     
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  
  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่ งแวดล้อมเมืองอย่างมีบู รณาการภายใต้การมี  ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น                
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง    
  (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น     
ฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโต       
อย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
    10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้น         
การ พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน  ๆ กับมิตรประเทศ และเป็น         
การ ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน 
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศใน         
อนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ         
ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้ง          
มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย  
  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์  และโทรคมนาคมในกรอบ       
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน       
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์       
  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน          
ที่โดดเด่นในภูมิภาค  
  (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
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  (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน          
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
  (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
  (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
  (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

    1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2560 - 2565) 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
     1) พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
     2) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง       
เพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
     3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
     4) บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความ
สมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
     5) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย -      
ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
     6) พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความ
เหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

    1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 - 2565) 
     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม  เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     วิสัยทัศน์ 
     “เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยวชั้นน าเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า” 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
     กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการฟื้นฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คงความ 
         อุดมสมบูรณ์ 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินคา้ด้านการเกษตร 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินคา้และบริการ เพ่ือการ 
ท่องเที่ยว การคา้ และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตที่เชื่อมโยงการคา้  
      การลงทุน และการท่องเที่ยว 

     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพสินคา้และบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพดา้นการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน 
     กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
     กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้า การตลาดและ 
         การลงทุน  

    1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 - 2565) 
     วิสัยทัศน์ 
     “ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข ” 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
     กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน  
     กลยุทธ์ที่ 2 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
     กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพ้ืนที่  

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการ สู่ตลาดสากล  
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้ได้ 
          มาตรฐานสากล  
     กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมช่องทางการตลาด  การจ าหน่ายสินค้า และการบริการ  
     กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ  

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข็มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
     กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย  

     กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) 

     วิสัยทัศน์  
     “ เมืองน่าท างาน บ้านน่าอยู่ ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ”  

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมงานสาธารณสุข 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม 
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
              ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงรุก 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
              ท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูโภค 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งทาง 
                   ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสังคมให้มีความ 
              เข้มแข็ง  

  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  
     “ เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการสาธารณะเพ่ือชุมชน  และบริหารจัดการที่ดี 
เสริมสร้างศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ ”  
   2.2 ยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการสังคมและคุณภาพชีวิต  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

   2.3 เป้าประสงค์ 
     1. โครงสร้างพื้นฐานไดม้าตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
     2. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายไดพ้อเพียง สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
     3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
     4. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
     5. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
     6. ยกระดับการศึกษา ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 

   2.4 ตัวช้ีวัด  
     1. จ านวนถนนที่มมีาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
     2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิม 
     3. ชุมชนปลอดยาเสพติดและโรคติดต่อ คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
     4. สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     5. สภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นมิตร และปลอดมลพิษ  
     6. การศึกษามีคุณภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 

   2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ   
    คมนาคม 

- ร้อยละของจ านวนถนนมีมาตรฐาน  
- ร้อยละของประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ - ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสังคมและคุณภาพชีวิต - ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์

แข็งแรง 
- ร้อยละของประชาชนทีป่ลอดจากปัญหายาเสพติดและ
การโจรกรรม-อาชญากรรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร - ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของ
ประชาชน 
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางที่ทันสมัย 
- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละครัวเรือนรู้จักการกับขยะอย่างถูกวิธี  
- จ านวนแหล่งน้ าได้รับการฟ้ืนฟู 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 
    และนันทนาการ  

- ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
- จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการเพิ่ม
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
- ร้อยละของชุมชนมีการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
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   2.6 กลยุทธ์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
      กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง และบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และ 
          การคมนาคม 
      กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
      กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
      กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  
      กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาด้านครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมมีคุณธรรม  

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  
      กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมดูแลสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ     
      กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชน และบริการสาธารณสุข 
      กลยุทธ์ที่ 3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
      กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
      กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ    
      กลยุทธ์ที่ 3  การเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการบริการ ประชาชน 
           สู่มาตรฐานสากล  
      กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
           สิ่งแวดล้อม  
      กลยุทธ์ที่ 2  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย  
      กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
      กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม  
      กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
      กลยุทธ์ที่ 3  การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
      กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
      กลยุทธ์ที่ 5  การก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา ( Positioning) 
 

 

 

เทศบาลต าบลบางปลา 

“องค์กรเป็นเลิศด้านบริการ
สาธารณะ และมีศักยภาพ

เพ่ือชุมชน”  

1. พัฒนาเมือง 
    1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม 
    1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 2. พัฒนาเศรษฐกิจ 

     2.1 ส่งเสริมอาชีพ 

     2.2 ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
     3.1 พัฒนาสังคม 

     3.2 พัฒนาสาธารณสุข 

     3.3 แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     6.1 จัดระบบการศกึษา 

     6.2 ส่งเสริมกฬีานันทนาการ 

     6.3 ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณี 
 

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
     5.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

           และสิ่งแวดล้อม 

     5.2 ส่งเสริมชมุชนปลอดมลพิษ 
 

4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

     4.1 บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

     4.2 พัฒนาบุคลากร 

     4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ                
 

   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินคา้และบริการ  
เพ่ือการท่องเทีย่ว การคา้ และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
(innovation) และแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์  

(creative economy) อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหาร
และการบริการ สู่ตลาดสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชน
เข็มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยทุธศาสตรด์า้น 

ความมั่นคง 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งความสามารถใน

การแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
พฒันาและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพคน 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งโอกาสความเสมอ
ภาคและเทา่เทียมกนั

ทางสงัคม 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งการเติบโตบน

คณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดลุและพฒันาระบบ
บรหิารการจดัการภาครฐั 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน
และภมูิภาค 

ยทุธศาสตรก์าร
สรา้งความ
เขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจและ
แขง่ขนัไดอ้ยา่ง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรม และ
ลดความ 

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ 

ในภาครัฐ  
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤต ิ

มิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
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ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหาร
และการบริการ สู่ตลาดสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชน
เข็มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบล

บางปลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการสังคม
และคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

แนวทาง 

การพัฒนา 
- การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/
ป รั บปรุ ง และบ ารุ งรั กษ า
โครงสร้ างพื้ นฐาน และการ
คมนาคม 
- การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ 
- การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
คูคลอง ระบบชลประทาน และ
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

- การพัฒนาด้านส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
- การพัฒนาด้านครอบครัว
มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สังคม 
มีคุณธรรม  

- การพัฒนาด้านส่งเสริม ดูแล
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
ผูพ้ิการ และผู้สูงอายุ  
- ก ารพั ฒ น าด้ าน ส่ ง เส ริ ม
สุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชน 
และบริการสาธารณสุข 
- การพัฒนาด้านการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหายาเสพติด
สาธารณสุข 

        ผู้สูงอายุและผู้ป่วย  
 

- การพัฒนาดา้นสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน 
- การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ให้มีขีดความสามารถ 
- การพัฒนาด้านเสริมสร้างและ
ปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการ
บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
- การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ของชุมชนและสังคม 

           สู่มาตรฐานสากล 
           ขีดความสามารถ 
           ขีดความสามารถ 
  
  
  

- ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ส ร้ า ง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและรณรงค์การก าจัด
ขยะมูลฝอย 
- การพัฒนาด้านส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  
  
  
 
 ทรัพยากรธรร
มชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างเท่าเทียม 
- การพัฒนาด้านสนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ 
กิจกรรมวันส าคัญตา่งๆ 
- การพัฒนาด้านสนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน  
- การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ 
- การพัฒนาด้านการก่อสรา้ง/
ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 

           สู่มาตรฐานสากล 
           ขีดความสามารถ 
           ขีดความสามารถ 
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     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
     ความเชื่อมโยง 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  
        การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหาร 
        และการบริการ สู่ตลาดสากล 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  
         การพัฒนาเศรษฐกิจ 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ความเชื่อมโยง 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข็มแข็ง 
        สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  
        การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
     ความเชื่อมโยง 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6  
        การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ความเชื่อมโยง 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5  
        การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     ความเชื่อมโยง 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข็มแข็ง 
        สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1  
        การพัฒนาการศึกษา 
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   3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
 
    3.1.1 วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง ที่มีความพร้อมด้านการบริการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี และมีขีดความสามารถในการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน  
2. ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา เป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม ธุรกจิการค้า สถานที่ราชการ และสถานศึกษา 
ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง  
3. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตาม การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  
4. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือและเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาสิง่แวดล้อม  

1. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปญัหาน้ าเนา่เสีย และปัญหามลพิษทาง
อากาศมีปริมาณเพิม่มากข้ึน  
2. ปัญหาการรุกล้ าที่สาธารณะ  
3. ความหลากหลายทางอาชีพของประชากร และการอพยพ 
ถิ่นฐาน ท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อน และปญัหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนในพ้ืนท่ี  
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีแนวโน้มไดร้ับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึนตามกฎหมาย
การกระจายอ านาจ ฯลฯ 

1. กรมส่งเสริมจดัสรรงบเงินอุดหนุนท่ัวไป ไม่ครบตามที่ขอรบั
การจัดสรร ท าให้เทศบาลต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ 
1. มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสม และมีความรู้ความช านาญ ท าให้
ได้เปรียบองค์กรอื่นในการจดัท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ  

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณ
อย่างไร  
2. การลดจ านวนบุคลากรลง แต่เสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้อย่างไร  
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    3.1.2 วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมเีจ้าหน้าท่ี มีความเช่ียวชาญระบบ e-laas การจัดท า
บัญชีการเงิน และอื่นๆ หลายคน  
2. มีการจัดระบบงานด้านบญัชี คล่องตัว และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดลุมาโดยตลอด ท าให้การ
บริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปญัหา  
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆ ในอดีตมีจ านวน
มาก จนท าให้หน่วยตรวจสอบ เชน่ สตง. มองว่าเป็นองค์กรที่มี
ความเสีย่งด้านการเงิน  
3. ปัญหาการจัดเก็บภาษตีามกฎหมาย มีจ านวนลดลง ท าให้ขาด
รายได้ในการด าเนินงานของเทศบาล 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดร้ับสนบัสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์ด้านสวสัดกิารสังคม  

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับ
ภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบอาหารกลางวัน  
เบี้ยผูสู้งอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมลูฐาน ฯลฯ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ 
1. การด าเนินงานด้านสังคม สวสัดิการ และสังคมสงเคราะห์
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท าให้ประหยดั
งบประมาณในด้านนี้ สามารถน างบประมาณไปเสริมในดา้นอ่ืนๆ
ทีย่ังเป็นจุดอ่อน  

1. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสูร่ะบบงบประมาณ
สมดลุ  
2. จะมีวิธีการจัดเก็บภาษีงอย่างไร ให้ท่ัวถึง และเป็นไปตาม
กฎหมาย  
 

     

 3.1.3 วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีรถดับเพลิง รถขยะ และรถดดูสิ่งโสโครก เพียงพอ ในการ
ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
2. มีระบบเทคโนยีสารสนเทศ มาอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน Bang Pla Smart Public Service 
 

1. ที่ท างานคับแคบ ไมม่ีที่จอดรถพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ 
2. การเรียกใช้รถดดูสิ่งโสโครก รถดับเพลิง ได้ง่าย ท าให้บางครั้ง
น าไปด าเนินการในสิ่งท่ีไม่จ าเป็นเร่งด่วน ท าให้เกิดการสิ้นเปลือง
โดยใช่เหต ุ

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภณัฑ์จาก อปท. ข้างเคียง เช่น แผงกัน
เหล็ก เป็นต้น  

1. ครภุัณฑ์บางรายการที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย  
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ 
1. การมรีถดูดสิ่งโสโครก ท าให้ประหยัดงบประมาณในการจ้าง-
เหมาเอกชน  

1. จะมีวิธีการปรับปรุงท่ีท าการใหท้ัดเทียมกับ อปท.อื่นๆได้
อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด  
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    3.1.4 วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. แนวโน้มของรายได้ทีไ่ด้รบัจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนการ
กระจายอ านาจฯ และการจดัเก็บรายไดเ้องของเทศบาล  

1. การให้ความอิสระส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้อง
อยู่ภายใต้การก ากับควบคุมดูแลจากส่วนภูมภิาค  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเว็บไซต์รวมหนังสือสั่งการ
ต่างๆ รวมระเบยีบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบยีบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการ
ของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้การช่วยเหลือไมไ่ด้ 
เป็นต้น  
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลางในด้าน
การบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไรส้ัญชาตจิะมสีิทธิได้รับ
สวัสดิการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น  
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท. อย่างเข้มข้น 
บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท. แต่เป็นปัญหาระเบียบกฎหมายที่
ส่วนกลางก าหนดมามีปญัหาในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ ฯลฯ  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ 
1. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น  

1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้ถ่องแท้เพื่อ
การปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร  

     

 3.1.5 วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี ได้แก่ วัดบางปลา และวดัป่าชัยรังสี 
2. มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 5.628 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญ่เกินไป 
ท าให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง  

1. มีโรงงานในพ้ืนท่ี อาจท าให้เกิดมลพิษ ท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  
2. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและท าลายสิ่งแวดล้อม  
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนักทอ่งเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่มากข้ึน 
สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ี  
 

1. มีถนนหลายสายในพ้ืนท่ีที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอ่ืน เช่น 
กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นกับถนนไดร้ับการแกไ้ขท่ีล่าช้า  
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่น แต่ไม่ถ่าย
โอนงบประมาณให้ท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เช่น การ
ถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น แต่ไม่ถา่ยโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุง 
รักษาซ่อมแซม  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์ 
1. ท าเลทีต่ั้งของต าบลมีแหล่งเศรษฐกิจท่ีโดดเด่น 1. การท าอย่างไรเพื่อบรหิารจดัการกับปัญหาคนไร้สถานะทาง

ทะเบียน ยาเสพติด โสเภณีเด็ก เดก็ไม่เข้าศึกษาในสถานศึกษา 
ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ  
2. วางนโยบายไมร่ับถ่ายโอนภารกิจท่ีไม่พร้อมจะด าเนินการ  
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   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

     3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อเทศบาล  
      - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
      - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
      - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  
      - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.  

     3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล AEC หรือ Asean 
Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ 
กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของ
ชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)  
      Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่
จะให้ AEC เป็นไปคือ  
      1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
      2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
      3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
      4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
      จากการที่เทศบาลต าบลบางปลาได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลบางปลา 
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้  
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม  
      การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลบางปลา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน  ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      เทศบาลต าบลบางปลา ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เท่าเทียมในระดับอาเซียน (AEC) มีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ อย่างเช่น   
มีการขยายตัวบ้านจัดสรรในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการบริโภคของประชาชน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ต่อไป  
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  
      ปัญหาสังคมจะรุนแรง  ถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้   จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น 
และอาจมีพม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์  ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
มากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้น  เนื่องจากไม่รู้กฎหมาย  
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     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
      ด้านการเมืองในระดับชาติ  อาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง  ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง      
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต 
อนุมัติต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆ            
ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  จ าต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับทีส่ื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ  

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิดจากคนไทย คือ การเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากร  ท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากิน 
ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างโรงงานใน
พ้ืนที่สีเขียว ปล่อยมลพิษ ปล่อยน้ าเสีย ลงแม่น้ าคูคลอง 

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
      การศึกษา  
      ภาษาอังกฤษ ยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ    
ในอาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลบางปลา จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติ เพ่ือน าร่องไปสู่
โครงการอื่นๆ ในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน  
      ศาสนา  
      อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน  
      วัฒนธรรม  
      ป ระช าสั งคม และวัฒ น ธรรม อา เซี ย น  (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY)           
มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหาร
ที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่     
ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ 
  การโยธา 

กองช่าง 
 
 

กองคลัง 
ส านักปลัดเทศบาล 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

- บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานสร้างความ 
  เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสวสัดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- การด าเนินงานอ่ืน 
- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานสร้างความ   
  เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบ 
  ภายใน 
- แผนงานสร้างความ 
  เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- การเศรษฐกิจ 
- บริการชุมชนและสังคม 
 
 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริหารทั่วไป 
 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา     
  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

กองการศึกษา 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 5 ส านัก/กอง  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 
 1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
 1.2 แผนงานเคหะและ 
        ชุมชน 

 
 
 

3 
 

2 
 

 
 
 
57,700,000 

 
2,004,000 

 
 
 
- 
 

2 

 
 
 
- 
 

2,004,000 

 
 
 
- 
 

2 

 
 
 
- 
 

2,004,000 

 
 
 
- 
 

2 

 
 
 
- 
 

2,004,000 

 
 
 
- 
 

2 

 
 
 
- 
 

2,004,000 

 
 
 

3 
 

10 

 
 
 

23,726,9000 
 

53,600,000 

รวม 5 59,704,000 2 2,004,000 2 2,004,000 2 2,004,000 2 2,004,000 13 78,816,740 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

1 

 
 

30,000 
 

 
 

1 

 
 

30,000 
 

 
 

1 

 
 

30,000 
 

 
 

1 

 
 

30,000 
 

 
 

1 

 
 

30,000 
 

 
 

5 

 
 

150,000 

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานงบกลาง 
  3.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.3 แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 

3 
3 
 

15 

 
 
 

10,410,400 
115,000 

 
995,000 

 
 
 

3 
3 
 

15 

 
 
 

10,410,400 
115,000 

 
1,065,000 

 
 
 

3 
3 
 

15 

 
 
 

10,410,400 
115,000 

 
995,000 

 
 
 

3 
3 
 

15 

 
 
 

10,410,400 
115,000 

 
995,000 

 
 
 

3 
3 
 

15 

 
 
 

10,410,400 
115,000 

 
1,065,000 

 
 
 

15 
15 

 
75 

 
 
 

52,052,000 
575,000 

 
5,115,000 

รวม 21 11,520,400 21 11,590,400 21 11,520,400 21 11,520,400 21 11,590,400 105 57,742,000 
4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 
  4.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
  4.3 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 

1 
 
 

6 
 

2 

 
 

20,000 
 
 

505,000 
 

100,000 

 
 

1 
 
 

6 
 

2 

 
 

20,000 
 
 

505,000 
 

100,000 

 
 

1 
 
 

6 
 

2 

 
 

20,000 
 
 

505,000 
 

100,000 

 
 

1 
 
 

6 
 

2 

 
 

20,000 
 
 

505,000 
 

100,000 

 
 

1 
 
 

6 
 

2 

 
 

20,000 
 
 

505,000 
 

100,000 

 
 

5 
 
 

30 
 

10 

 
 

100,000 
 
 

2,525,000 
 

500,000 

รวม 9 625,000 9 625,000 9 625,000 9 625,000 9 625,000 45 3,125,000 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานการเกษตร 
  5.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

190,000 
200,000 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

190,000 
50,000 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

190,000 
50,000 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

190,000 
50,000 

 
 
 

5 
1 

 
 
 

190,000 
50,000 

 
 
 

25 
5 

 
 
 

950,000 
400,000 

รวม 6 390,000 6 240,000 6 240,000 6 240,000 6 240,000 30 1,350,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6.1 แผนงานการศึกษา 
  6.2 แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6.3 แผนงานบริหารงาน 
        ทั่วไป 

 
 
 

7 
13 
 

2 
 

 
 
 

10,537,000 
1,338,000 

 
130,000 

 

 
 
 

7 
13 

 
2 

 

 
 
 

10,537,000 
1,338,000 

 
130,000 

 

 
 
 

7 
13 

 
2 

 

 
 
 

10,537,000 
1,338,000 

 
130,000 

 

 
 
 

7 
13 
 

2 
 

 
 
 

10,537,000 
1,338,000 

 
130,000 

 

 
 
 

7 
13 
 

2 
 

 
 
 

10,537,000 
1,338,000 

 
130,000 

 

 
 
 

35 
65 

 
10 

 

 
 
 

52,685,000 
6,690,000 

 
650,000 

 

รวม 22 12,005,000 22 12,005,000 22 12,005,000 22 12,005,000 22 12,005,000 110 60,025,000 
รวมท้ังสิ้น 64 84,274,400 61 26,494,400 61 26,424,400 61 26,424,400 61 26,494,400 308 190,112,000 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชโีครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  (แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการคมนาคม) 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ถนนสายเศรษฐกิจ 1 -  
บางปลา (สค 4019) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มาให้กับ
ประชาชน 

ปรับปรุงก่อสร้างถนน 
คสล. เร่ิมจากบริเวณ 
ทางแยกวัดป่าชัยรังสี ถึง
บริเวณเชิงสะพานข้าม 
แม่น้ าท่าจีน (รายละเอียด
ตามแบบแปลนทางหลวง
ชนบทก าหนด) 

40,000,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การสญัจรไป-มา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
กรมทาง

หลวงชนบท 

2 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ถนนสายปากลัด พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มาให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างขยายถนน คสล. มี
ขนาดกว้าง 5.00 - 9.00 
เมตร ยาว 780 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า
และบ่อพัก (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ 
หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครก าหนด) 

 12,000,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การสญัจรไป-มา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
อบจ.

สมุทรสาคร 

 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  (แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุง และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการคมนาคม) 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
และทางเท้า ซอยเทศบาล
ต าบลบางปลา ๕ 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
และจัดระเบียบ
การจราจร 

ปรับปรุงผิวจราจรและ 
ทางเท้า ขนาดกว้าง 9 -
16 เมตร ระยะทาง 500 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาครก าหนด) 

5,700,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้พื้นที่ส่วน
ปรับปรุงมีความ
พึงพอใจ 

- ประชาชนท่ีสัญจร 
และอาศัยอยู่บริเวณ
ถนนสายเศรษฐกิจ 1 
- วัดศรีเมือง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
- การจราจรบริเวณ
ถนนสายเศรษฐกิจ 1 
- วัดศรีเมือง มี
ประสิทธิภาพ 
- ช่วยลดอุบัติเหตุใน
การสัญจร 

กองช่าง 
อบจ.

สมุทรสาคร 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  (แนวทางที่ 2  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่) 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างถนน และตามซอย
ของเทศบาลต าบล 
บางปลา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพทย์สินแก่ประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง
ถนนและตามซอยของ
เทศบาลต าบลบางปลา  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด) 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในระบบ
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 

เพื่อให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  (แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า คูคลอง ระบบชลประทาน และเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเงินอุดหนุน
องค์การจัดการน้ าเสยี 
เพื่อการด าเนินกิจกรรม
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ขนาดเล็ก เทศบาล
ต าบลบางปลา แห่งที่ 
1 และแห่งที่ 2 

1.เพื่อบริหารจดัการน้ า
เสียที่เหมาะสมกับชุมชน
ขนาดเล็ก 
2.เพื่อช่วยลดปริมาณ 
น้ าเสียทีร่ะบายลงสู่แม่น้ า
ซึ่งอาจจะช่วยแกไ้ข
ปัญหาน้ าเสียในแหล่งน้ า
ได ้

สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของระบบ
บ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก  
เทศบาลต าบลบางปลา 
แห่งที่ 1 และแห่งท่ี 2
และการด าเนินการอื่นๆ 

904,000 904,000 904,000 904,000 904,000 ร้อยละ 80 ของ
น้ าเสียจาก
ครัวเรือนได้รับ 
การบ าบัดทีไ่ด้
มาตรฐาน 

แหล่งน้ าสาธารณะมี
คุณภาพดีขึ้นท้ัง
กายภาพและเคม ี

- องค์การ
จัดการน้ า
เสีย 
- กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและบริการสู่ตลาดสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  (แนวทางที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน) 
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
พัฒนาฝีมือ และศักยภาพ
ให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี 
และผู้พิการ 

- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน กลุ่มสตรี 
และผู้พิการ 
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนาฝีมือ และ
ศักยภาพให้แก่
ประชาชน กลุ่มสตรี 
และผู้พิการ 

ฝึกอบรมอาชีพ พัฒนา
ฝีมือ และศักยภาพให้แก่
ประชาชน กลุ่มสตรี และ 
ผู้พิการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
บางปลามีรายได้
และมีงานท า 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นมีความรู้
ความสามารถใน
การประกอบ
อาชีพมากข้ึน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  (แนวทางที่ 1  การส่งเสริมดูแลสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ) 
  3.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลต าบลบางปลา 
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล 
บางปลา 
 

8,800,400 
 

8,800,400 
 

8,800,400 
 

8,800,400 
 

8,800,400 
 

ร้อยละ 80 
ผู้สูงอายุ มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลต าบล 
บางปลา มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพื่อให้ผู้พิการ ในเขต
เทศบาลต าบลบางปลา 
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลบางปลา 
 

1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 ร้อยละ 80  
ผู้พิการ มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้พิการ ในเขต
เทศบาลต าบล 
บางปลา มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
บางปลา มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบล 
บางปลา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
ผู้ป่วยเอดส์ มี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
เทศบาลต าบล 
บางปลา มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  (แนวทางที่ 1  การส่งเสริมดูแลสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ) 
  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย 
เทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อร่วมเฉลิมพระ
เกียรติและปกป้อง 
และเทิดทลูสถาบัน 
พระมหากษตัริย ์

ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง ท่ีอยู่อาศัย
ให้ประชาชนเทศบาล
ต าบลบางปลา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนที่อยู่
อาศัยไม่น้อยกว่า 
4 หลัง 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ
ด้านที่อยู่อาศัย 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อสร้างความรูเ้รื่อง
การดูแล ส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ ผูดู้แล 
2.เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมในการส่งเสริม
ป้องกัน 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
จ านวน 80 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้เรื่องดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ              
2.ร้อยละ 50 มี 
พฤตกิรรมสุขภาพที่
ถูกตอ้ง 

ผู้สูงอายสุามารถ
ดูแลสุขภาพและ
ด าเนินชีวิตได้ด้วย
ตนเอง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

2 โครงการประชาสมัพันธ์
ด้านสาธารณสุข 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
ด้านสาธารณสุข                
2. เพื่อประชาพันธ์ให้
ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ จ านวน  
6 ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนสามารถเขา้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร และ
การบริการดา้น
สาธารณสขุ 

ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 

1.เพือ่สร้างความรู้เรือ่ง
การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้พกิาร ผู้ป่วยติด
เตียง/ผู้ดูแล 2.เพือ่ให้ผู้
พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
ได้รับการดแูล 

ผู้พิการ / ผู้ดูแล 
จ านวน 60 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ทักษะใน
การดูแล ส่งเสริม
สุขภาพผู้พิการ/
ผู้ป่วยตดิเตียง 

ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียงมีคณุภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และเอดส ์

1.เพื่อสร้างความรูเ้รื่อง
โรคตดิต่อทาง 
เพศสัมพันธ์และเอดส์
ให้แก่นักเรียน           
2.เพื่อให้นักเรยีน
ปลอดภัยจากการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

นักเรียน 120 
คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เร่ืองโรคติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์และเอดส์  
2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
รับการอบรมไม่ต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่
ตั้งครรภ์ใน 
วัยเรียน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

5 โครงการรณรงค์ ควบคุม 
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

1. เพื่อสร้างความรูเ้รื่อง
โรคพษิสุนัขบ้า 
2. เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว 
และสตัว์ควบคุมอื่นๆ 

- อบรม
ประชาชน 40 
คน  
- ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับ
สุนัข แมว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัข แมว และสัตว์
ควบคุมอื่นๆได้รับการฉีด
วัคซีนร้อยละ 100 

ไม่มสีุนัข แมว 
คนป่วยด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็ก 

1. เพื่อให้ความรูเ้รื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. เพื่อเสริมทกัษะการ
ดูแลเด็กอย่างถูกวธิ ี

แม่และเด็กในเขต
เทศบาลต าบลบาง
ปลา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารบัการ
อบรมมีความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพ และมีทกัษะ
การดูแลเดก็อยา่งถกูวธิ ี

แม่และเดก็มีสุขภาพ
อนามัยทีแ่ข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

7 โครงการสุขาภิบาล
อาหาร 

1. เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
ประชาชน ผู้ประกอบการ 
สถานที่สะสมอาหารจ าหน่าย
อาหารเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ควบคุมมาตรฐานร้านค้าและ
สถานที่จ าหนา่ยอาหาร 

ร้านช า มินิมาร์ท รา้น
จ าหน่ายอาหารในเขต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ประกอบการสถานท่ี
สะสมอาหาร จ าหน่าย
อาหารทีเ่ช้ารับการ
อบรม 

สถานท่ีสะสมอาหาร
จ าหน่ายอาหารมี
ความปลอดภัยผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

8 โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน โรคมือเท้าปาก 
เทศบาลต าบลบางปลา 

เพื่อให้ความรู้และป้องกัน
ปัญหาโรคมือเท้าปาก 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลบางปลา    
2. โรงเรียนอนุบาล
บางปลา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง 
จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้
เรื่องป้องกันโรคมือเท้า
ปาก 

ไม่มีนักเรียนป่วย
ด้วยโรคมือเท้าปาก
ในโรงเรียน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1. เพื่อให้ความรู้และการ
ป้องกันปัญหาโรค
ไข้เลอืดออก 
2. เพื่อฝึกทักษะการท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์โรค 

อสม., แกนน าสขุภาพ 
ผู้น าชุมชน จ านวน  
50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
2. จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

จ านวนโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

10 โครงการเพิม่ศักยภาพ
แกนน าสุขภาพชุมชน 

1. เพื่อสร้างแกนน าด้าน
สุขภาพ 
2. เพื่อสร้างความรู้
ทักษะ การดูแล ส่งเสริม 
สุขภาพ ป้องกันโรค 

แกนน าสุขภาพชุมชน 30,000 100,000 30,000 30,000 100,000 1. มีแกนน าสขุภาพ
ครบทุกชุมชน 
2. แกนน าสขุภาพ
ขยายผลสู่ชุมชนดา้น
การดูแล ส่งเสริม 
ป้องกันโรค 

ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

11 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

1. เพื่อสร้างความรู้ตาม 
พรบ. การสาธารณสุขและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เพื่อสร้างความตระหนัก
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- สถานประกอบการ 
- ห้องแถว/ ห้องเช่า 
- จ านวน 120 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ร้อยละ 80 ของ
สถานประกอบการท่ีมี
ปัญหามลพิษเข้าร่วม
โครงการ 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
มีความรู้ 

ไม่มเีรื่องร้องเรียน
จากเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

1.เพื่อส่งเสรมิป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน  
2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เกลือไอโอดีนที่มีมาตรฐาน 

อสม., แกนน าสุขภาพ 
ผู้น าชุมชน จ านวน 
50 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู ้
2.สถานท่ีจ าหน่าย
เกลือไอโอดีนผ่าน
เกณฑ์มตราฐาน 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบได้บรโิภค
เกลือเสริมไอโอดีนท่ี
มีมาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
คณะกรรม 
การชุมชน 

 
13 โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม   

1. เพื่อสร้างความรูเ้รื่อง
โรคมะเร็งเต้านม 
2. เพื่อสร้างทักษะการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

อสม., แกนน าสุขภาพ 
ผู้น าชุมชน จ านวน 
120 คน 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
และมีทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ระยะแรกได้รับการ
รักษาท่ีถูกต้อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม 
คณะกรรม 
การชุมชน 

14 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคติดต่อ หรือ
โรคอุบัติการณ์ใหม่ 
หรือภัยพิบัติในพื้นที ่

- เพ่ือสร้างความรู้เร่ืองการ
ป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ 
หรือโรคอุบัติการณ์ใหม่ 
- เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรค 
- เพ่ือให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อ
การด าเนินการป้องกันและ
ควบคมุโรค หรือภัยพิบัติ  

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ หรือโรค
อุบัติการณ์ใหม่ให้แก่
ประชาชน 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน 
การป้องกันและควบคุมโรค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม  
- ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น  

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การป้องกันโรคติดตอ่ 
หรือโรคอุบัตกิารณ์
ใหม่ และสามารถ
ป้องกันดว้ยตนเองได ้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
(To Be  Number One) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนา
พรรณวดี  

1. เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้เรื่องยาเสพติด 
2. เพื่อสร้างเครือข่าย 
เฝ้าระวังป้องกันปัญหา 
ยาเสพตดิ 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
แกนน าสุขภาพ 30 คน 

 

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

ผู้เข้ารับการอบรม
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
คณะกรรม 
การชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

อบรม/รณรงค์ให้ความรู้
แก่เด็ก และเยาวชนใน
โรงเรียนและสถาน 
ศึกษาให้ทราบถึงโทษ
ของยาเสพติด ฯลฯ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม  
มีความรู้ และ 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

3 โครงการบ าบดัรักษา 
ฟื้นฟูและฝึกอาชีพ
ให้กับผู้เสพยาเสพติด 

1. ลดปัญหายาเสพติด 
2. ผู้เสพได้รับการ
บ าบัดรักษา              
3. ผู้เสพมีความรู้ในการ
ฝึกอาชีพ 

ฝึกอบรมให้ความรู้และ
ฝึกอาชีพให้กับผู้เสพ 
ยาเสพตดิ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมบ าบัดมี
ความรู้ แลมี
อาชีพ 

ผู้เสพไดร้ับการ
บ าบัดรักษา และ 
มีความรู้ในการ 
ฝึกอาชีพ           

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การเมืองการบริหาร   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  (แนวทางที่ 1  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน) 
  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน          
 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล ส าหรับใช้เป็น
คู่มือในการวางแผน
ปฏิบัติงาน 

อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้
ประชาชนในชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน          

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
มีความรู้และเข้าใจ
การจัดท า
แผนพัฒนาและ
แผนชุมชน 

สามารถน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน 
มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การเมืองการบริหาร   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  (แนวทางที่ 2  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ) 
  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมรับฟังปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและ
ความต้องการใน
การพัฒนาทอ้งถิ่น 

เทศบาลมกีาร
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการท างาน
ของผู้บริหารสมาชิก
สภาฯ และบุคลากร 

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
และประเมินแผนพัฒนา 

พัฒนาศักยภาพการท างาน
ของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
และบุคลากร โดยฝึกอบรม  
หรือโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน 
ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

องค์กรมีความ
เข้มแข็ง และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น                 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้
ประชาชนพึงพอใจในการ
ช าระภาษีพรอ้มทั้งเร่งรัด
ภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

1.ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีประเภท 
ต่าง ๆ                      
2.เร่งรัดการช าระภาษ ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละรายได้
ของเทศบาลมา
จากการจัดเก็บ
ภาษีทีเ่พิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนผู้มีหน้าท่ี
ช าระภาษีมากข้ึนมี
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การช่วงจัดเก็บภาษ ี

ส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละรายได้
ของเทศบาลมา
จากการจัดเก็บ
ภาษีทีเ่พิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนผู้มีหน้าท่ี
ช าระภาษีมากข้ึนมี
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



หน้า 56 | 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การเมืองการบริหาร   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  (แนวทางที่ 4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม) 
  4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้การอพยพหนไีฟ
ในสถานศึกษา 

เพื่อฝึกฝนทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ดับเพลิงและการเตรียม
ความพร้อมอพยพหนีไฟ
ในสถานศึกษา 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานดับเพลิงและ เด็ก 
เยาวชน ในสถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ผู้เขา้ร่วม
อบรมมีความรู้ในการ
อพยพหนีไฟ 
 
 

พนักงานดับเพลิง 
เด็ก และเยาวชน
ได้รับความรู้ในการ
อพยพหนีไฟ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นบนทอ้งถนน 

จัดท าป้ายรณรงค์การ
ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ 
สนับสนุนค่าตอบแทนให้
ผู้เข้าร่วมออกหน่วยบริการ
ประชาชนท่ีเบิกได้ตามสิทธิ
และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 
สนับสนุน อปพร. เพื่อ
อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

(งานป้องกันฯ) 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   
เทศบาลต าบลบางปลา อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การเมืองการบริหาร   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  (แนวทางที่ 4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม) 
  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อส่งเสรมิความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 
(ICS) การบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่เกดิ
เหตุ ที่มีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 
- เพื่อสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ใน
พื้นที่ให้ความเข้มแข็ง มี
ทักษะความรู้ ความ
ช านาญในการจัดการภัย
พิบัติ 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ ประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
ได้แก่ จิตอาสาภยั
พิบัติประจ า 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
จ านวนอปท. ละ 
50 คน 

-จิตอาสาภยัพิบัติ
ได้รับการ
เสรมิสร้างความรู้
ด้านการจดัการ 
สาธารณภัย
เบื้องต้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การเมืองการบริหาร   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  (แนวทางที่ 4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม) 
  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ Big 
Cleaning Day 

1.เพื่อร่วมกันพัฒนา
องค์กรและชุมชนสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร/
ชุมชน 
2.เพื่อท าความสะอาด
พื้นผิวจราจรจากเศษฝุ่น 
ดิน ทราย น้ าเมือกปลา 

ท าความสะอาดสถานท่ี
ท างาน  ชุมชน  ถนน  
พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน พนักงาน
บริษัทข้างเคียง และ
พนักงานเทศบาล 
เข้าร่วมท าความ
สะอาดสถานท่ีท างาน  
ชุมชน  ถนน  พ้ืนที่
สาธารณะ ฯลฯ 

1. สถานท่ีท างาน
และชุมชนมีความ
จ าเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นองค์กร
และชุมชนที่น่าอยู ่
2. ประชาชนสญัจร
ไป-มา มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (แนวทางที่ 1  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคลองสวย  
น้ าใส “ราษฎร์ รัฐ ร่วม
ใจ คืนน้ าใส ให้ 
คูคลอง” 

1.เพื่อสร้างความรู้ให้กับ
ประชาชน         
2.เพื่อสร้างการมสี่วน
ร่วมดูแล ฟื้นฟูแหล่งน้ า
สาธารณะ  

1. ประชาชน  
จ านวน 100 คน                     
2. คู คลองในเขต
รับผิดชอบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ 80 ขอ 
งผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้               
2.มีเครือข่ายร่วมกัน
ดูแล ฟื้นฟูแหล่งน้ า  

แหล่งน้ าสาธารณะมี
คุณภาพดีขึ้น ทั้ง
กายภาพและเคม ี

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
2 โครงการส่งเสริมการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

1.เพื่อปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม        
2.เพื่อสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม                 
3.เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี    
จ านวน 200 คน 

20,000 20,000 20,0000 20,000 20,000 1.มีเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหา
สิ่งแวดล้อม         
2.มีพื้นท่ีสเีขียว
เพิ่มขึ้น 

1.ไม่มีการลักลอบ
ปล่อยน้ าเสีย ท้ิง
ขยะ ลงทีส่าธารณะ 
คูคลอง 
2.มีพื้นท่ีสเีขียวเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

3 โครงการรณรงค์
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า
ในครัวเรือน 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกด้าน
พลังงาน 
2. เพื่อสร้างความรู้วิธีการ
ประหยัดพลังงาน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
จ านวน 100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรูเ้รื่องการ
ประหยดัพลังงาน                

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (แนวทางที่ 1  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน เพื่อ
ขยายผลการจดั
การพลังงาน 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับ อสพน.ในพื้นที่ให้มี
ความสามารถ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- อสพน. 
- ผู้น าชุมชน 
- ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน อสพน. ที่
เข้าร่วมโครงการ 

1.เกิดเครือข่าย  
อสพน.  
2.ช่วยประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
5 โครงการปลูกจิตส านึก

ด้านการอนุรักษ์
พลังงานในสถานศึกษา 

1.เพื่อสร้างความรู้ให้แก่
เด็กเรื่องการประหยัด
พลังงาน 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
เด็กเยาวชนเห็นคุณค่าของ
พลังงาน 

เด็กนักเรยีน จ านวน 
80 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าระบการอบรม
มีความรูเ้รื่องการ
ประหยดัพลังงาน 

ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการใช้
พลังงานอย่าง
ประหยดั 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (แนวทางที่ 2  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย) 
  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการชุมชน 
ปลอดขยะ (ลด และคัด
แยกขยะจากต้นทาง 
แหล่งก าเนิด) 

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและจัดการปัญหา
อย่างถูกวิธี                        
2.เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ 
3. ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

- เด็ก ประชาชน 
- แกนน าสุขภาพ 
- ผู้น าชุมชน 
จ านวน 100 คน 
- จัดซื้อถังขยะขนาด 
200 ลติร จ านวน 
100 ใบ 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรูเ้รื่องการลด 
คัดแยกขยะ 
2. ปริมาณขยะที่
น าไปจ้างเหมาก าจัด
ลดลง 

ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพในการ 
จัดการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,860,000 3,860,000 
 

3,860,000 
 

3,860,000 
 

3,860,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็
จัดการเรียนการ
สอนได้ตาม
มาตรฐาน 

การจัดการศึกษา
ของเทศบาล
ต าบลบางปลา 
มีคุณภาพ 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสอน
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบางปลา 

เพื่อเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดกิจกรรมการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออกและ
สนทนาภาษา 
ต่างประเทศ 

นักเรียนมีทักษะ
ในการศึกษาภาษา 
ต่างประเทศ 
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
บางปลา 

เพื่อเพ่ิมทักษะการ
เรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศ 

จัดกิจกรรมการเข้า
ค่ายภาษาตา่งประเทศ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออก
และสนทนาภาษา 
ต่างประเทศ 

นักเรียนมีทักษะ
ในการศึกษาภาษา 
ต่างประเทศ 
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  (แนวทางที่ 2  การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ) 
  6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีและแสดง
ความจงรักภักด ี

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ี 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีและแสดง
ความจงรักภักด ี

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 
 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชชนนี พันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีและแสดง
ความจงรักภักด ี

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการงาน 
วันปิยมหาราช 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีและแสดง
ความจงรักภักด ี

ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 



หน้า 64 | 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  (แนวทางที่ 2  การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ) 
  6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการงานประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 

เพื่อให้ได้มีกิจกรรม
เรียนรู้ เข้าใจและเห็น
ความส าคญัและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ  

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในวันส าคัญต่างๆ 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมและมีความรู้
ความเข้าใจในวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

6 โครงการงาน 
วันวิสาขบูชา 

เพื่อให้ได้มีกิจกรรม
เรียนรู้ เข้าใจและเห็น
ความส าคญัและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในวันส าคัญต่างๆ 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมและมีความรู้
ความเข้าใจในวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

7 โครงการงานประเพณี
วันข้ึนปีใหม่ 

เพื่อให้ได้มีกิจกรรม
เรียนรู้ เข้าใจและเห็น
ความส าคญัและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ  

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในวันส าคัญต่างๆ 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมและมีความรู้
ความเข้าใจในวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

8 โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง 

เพื่อให้ได้มีกิจกรรม
เรียนรู้ เข้าใจและเห็น
ความส าคญัและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในวันส าคัญต่างๆ 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมและมีความรู้
ความเข้าใจในวัน
ส าคัญต่างๆ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  (แนวทางที่ 2  การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ) 
  6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการงานประเพณ ี
รดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ได้มีกิจกรรม
เรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความส าคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในวันส าคัญ
ต่างๆ 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมและมี
ความรู้ความ
เข้าใจในวัน
ส าคัญต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ส่งเสรมิและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ 
ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในวันส าคัญ
ต่างๆ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม
และมีความรู้
ความเข้าใจ
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 
  

 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  (แนวทางที่ 2  การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ) 
  6.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการวันเทศบาล เพื่อให้ได้มีกิจกรรม
เรียนรู้ เข้าใจและ
เห็นความส าคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
เพื่อให้คณะผู้บริหาร, 

สมาชิก, พนักงาน
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในวันส าคัญ
ต่างๆ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม
และมีความรู้
ความเข้าใจ
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

12 โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล งานรัฐพิธี
ต่างๆ และงานเทิดทูน
สถาบัน 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 
งานรัฐพิธีต่างๆ และ
งานเทิดทูนสถาบัน
ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรม และ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 
งานรัฐพิธีต่างๆ และ
งานเทิดทูนสถาบัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มีการ
เข้าร่วม และ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของ
รัฐบาล งานรัฐพิธี
ต่างๆ และงาน
เทิดทูนสถาบันได้
อย่างรวดเร็ว ทัน
ต่อสถานการณ ์

เทศบาลมีการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของ
รัฐบาล งานรัฐ
พิธีต่างๆ และ
งานเทิดทูน
สถาบันตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และจริยธรรมของ
บุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา   
- กองการศึกษา          
- โรงเรียนอนุบาลฯ      
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทาง
การศึกษาได้รับ
การพัฒนา 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณธรรม
และจริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนท้ังหมดใน
ศูนย์เด็กเล็กฯ และ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

3,687,000 3,687,000 3,687,000 3,687,000 3,687,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วน 

นักเรียนท้ังหมดใน
ศูนย์เด็กเล็กฯ และ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ 

2,620,000 2,620,000 2,620,000 2,620,000  2,620,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

นักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  (แนวทางที่ 4  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ) 
  6.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ส าหรับโรงเรียน 
อนุบาลฯ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในท้องถิ่น 

จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนและกีฬาส ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 
 

จ านวนปัญหา
ความขัดแย้งใน
ชุมชนและ
สถานศึกษาลดลง 
 

ประชาชนทุก
ชุมชน เด็ก และ
เยาวชน มีความ
สมานสามัคค ี
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนันทนาการ  (แนวทางที่ 4  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ) 
  6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาชุมชน 
 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ในท้องถิ่น 

จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนและกีฬาส ี

250,000 250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 

250,000 จ านวนปัญหา
ความขัดแย้งใน
ชุมชนและ
สถานศึกษาลดลง 

ประชาชนทุก
ชุมชน เด็ก และ
เยาวชน มีความ
สมานสามัคค ี
 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการอบรมกีฬา
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อเพ่ิมทักษะและ
พื้นฐานการเล่นกีฬา 

จัดกิจกรรมอบรม
ทักษะการเล่นกีฬา 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีทักษะการเล่น
กีฬาเพิ่มมากขึ้น 

สามารถพัฒนา
ทักษะการเล่น
กีฬาได้อย่างมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการศูนย์
นันทนาการเพื่อ
ประชาชนเทศบาล
ต าบลบางปลา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ มสีถานท่ี 
และระบบมาตรฐานใน
การออกก าลังกาย 

มีองค์กรและเครือข่าย
ภาคประชาชนให้กา
ร่วมกิจกรรม
นันทนาการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกศูนย์
พัฒนาการ 

สามารถใช้
อุปกรณ์และ
สถานท่ีของศูนย์
พัฒนาการได้
อย่างมีระบบ
และคุ้มค่า 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 02 
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บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลบางปลา 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖6  

(บาท) 
๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT                 

15,000 - - - - ส านักปลดั 
เทศบาล 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT                 

15,000 - - - - ส านักปลดั 
เทศบาล 

รวม 30,000 - - - -  

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

  4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)            
พ.ศ.๒๕๖๑   ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป  และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย   รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467    
ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 -     
๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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  4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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  4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย         
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง 
กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)   

ยุทธศาสตร์ อปท.   
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

        

  

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

        
  

๓.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

        

  

๔.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

        
  

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

        

  

รวม           

   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของเทศบญัญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- เทศบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

    โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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  4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

    4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 
บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  ๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน 
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด          
การท าลาย การรักษา   

  ๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย       
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรี ยน       
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  ๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  ๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางชุมชนยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

4.4.๒  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   ๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้   ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค            
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเอง
ได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   ๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
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จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   ๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป
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