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แผนพัฒนาท้องถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๔)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่ เทศบาลต าบลบางเลน ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น
ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมหลายฉบับ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และกาหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดทาโครงการแสดงสาระสาคัญของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น และ
ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณเพิ่มเติม ให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย
ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบางเลน จึงมีเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๔)

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็ น แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ที่กาหนด วิสั ยทัศน์ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจั ดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทา งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อประโยชน์ของประชาชน และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ตามอานาจหน้าที่
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น จั ดท าร่ า งแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นที่ เพิ่ ม เติ มหรื อ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประชาคมท้อ งถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้ บริ หารท้องถิ่นพิจ ารณาอนุ มัติร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาเทศบาลและเทศบาล สาหรับเทศบาลตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
เทศบาลตาบลบางเลน ได้จั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
(ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลความจาเป็น ดังนี้
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๔)

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแบบ ผ.02 (บัญชีโครงการพัฒนา) รายละเอียด
โครงการพัฒนาสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดังต่อไปนี้
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข) จานวน 7 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาชนลด (พ.ศ.2561)
บาท -เพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลตาบล (พ.ศ.2562)
บาท และส่งเสริมให้เกิดความ
บางเลน
(พ.ศ.2563)
50,000 บาท สมดุลของสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2564)
50,000 บาท -ประชาชนมีความรู้และมีส่วน
(พ.ศ.2565)
50,000 บาท ร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
-การลดใช้พลังงานที่ก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน
2. โครงการจ้างเหมาเอกชนปลูกต้นไม้ (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อจ้างเหมาในการปลูก
ดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาลตาบล (พ.ศ.2562)
บาท ต้นไม้เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
บางเลน (หมู่ 1 - 11)
(พ.ศ.2563) 500,000 บาท - เพื่อให้ทัศนียภาพภายในเขต
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2564) 500,000 บาท เทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2565) 500,000 บาท สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
- เพื่อให้ต้นไม้ช่วยคาย
ออกซิเจนในช่วงกลางวันทา
ให้ประชาชนได้รับอากาศ
บริสุทธิ์
- เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
ตัวการทาให้เกิดภาวะเรือน
กระจกและภาวะโลกร้อน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
3. โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้
(พ.ศ.2561)
บาท - ประชาชนมีความรู้ความ
ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัด
(พ.ศ.2562)
บาท เข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
สะอาด (กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2563)
บาท ก่อนทิ้ง
(พ.ศ.2564)
20,000 บาท - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
(พ.ศ.2565)
20,000 บาท ของประชาชน ในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณา
การความร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๔)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
4. โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วย
หัวใจ : พัฒนาพื้นทีต่ าบลบางเลน
ภายใต้โครงการนนทบุรี:จังหวัด
สะอาด (กองสาธารณสุขฯ)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
60,000
(พ.ศ.2565)
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข :
พัฒนาวัดตามแนว 5ส ที่ทุกภาคมี
ส่วนร่วม เทศบาลตาบลบางเลน (กอง
สาธารณสุขฯ)

(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)

6.

โครงการจ้างเหมาบริการกวาดถนน
และเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ
(กองสาธารณสุขฯ)

(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 1,200,000 บาท
(พ.ศ.2565) 1,200,000 บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

60,000
60,000

เหตุผลและความจาเป็น
- เพื่อให้ประชาชนเกิด
จิตสานึกเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดและร่วม กัน
รักษาสิ่งแวดล้อม
- ตามนโยบายและหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ของอาเภอ จังหวัด
รัฐบาลเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด
- เพื่อให้ประชาชนเกิด
จิตสานึกเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดและร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้วัดในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลนมีความสะอาด
และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
- ตามนโยบายและหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ของอาเภอ จังหวัด
รัฐบาลเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านรักษาความ
สะอาด กวาดเก็บมูลฝอยริม
ทางสาธารณะ
- เขตเทศบาลมีความสะอาด
เรียบร้อย
- เพื่อให้การบริการสาธารณะ
ด้านการเก็บกวาดทาความ
สะอาดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนใน
เขตพื้นที่ได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึงตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่
13) พ.ศ.2552 มาตรา
50(3) รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะฯ
หน้าที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๔)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
7. โครงการสถานีล้างรถขยะมูลฝอย
(กองสาธารณสุขฯ)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563) 500,000
(พ.ศ.2564) 500,000
(พ.ศ.2565) 500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผลและความจาเป็น
- เพื่อให้รถขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลบางเลนได้ล้าง
ทาความสะอาดและฉีดพ่นน้า
จุลินทรีย์กาจัดกลิ่น
- เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน
จากประชาชนเกี่ยวกับ
รถบรรทุกขยะมูลฝอยมีกลิ่น
ไม่พึงประสงค์
- รถขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลบางเลนสะอาด
ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
- เพื่อควบคุมเชื้อโรคเชื้อ
แบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นรถขยะ
มูลฝอย

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
8. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พ.ศ.2562)
บาท ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ.2563)
บาท สาธารณภัย ให้กลับสู่สภาพ
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2564) 250,000 บาท เดิม
(พ.ศ.2565) 250,000 บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๔)

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์) รายละเอียดโครงการ
พัฒนาสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดังต่อไปนี้
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 3 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. จัดซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดกว้าง (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อเป็นจุดรวมพลของ
2.5 เมตร × ยาว 6 เมตร
(พ.ศ.2562)
บาท พนักงานจ้างตามภารกิจและ
จานวน 3 ตู้
(พ.ศ.2563)
บาท พนักงานจ้างทั่วไปของกอง
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2564) 650,000 บาท สาธารณสุขฯ
(พ.ศ.2565)
บาท - ใช้เป็นที่เก็บครุภัณฑ์ของ
กองสาธารณสุขฯ
- ใช้เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ของกองสาธารณสุขฯ
2. จัดซื้อ เรือไฟเบอร์กลาสเก็บมูลฝอย (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อใช้ในการเก็บมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร ×8 เมตร (พ.ศ.2562)
บาท - เพื่อใช้งานทดแทนเรือเก็บ
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่ (พ.ศ.2563)
บาท มูลฝอยที่มีการใช้งานมานาน
น้อยกว่า 40 แรงม้า (กอง
(พ.ศ.2564) 1,000,000 บาท และเกิดการชารุดบ่อย
สาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2565)
บาท
3. จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทน (เดิม)
. เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย
เนอร์ชนิด 6 ล้อ
(พ.ศ.2561)
บาท แบบคอนเทนเนอร์ขนาด
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2562)
บาท ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
(พ.ศ.2563)
บาท ใช้ในการจัดเก็บมูลฝอยในจุด
(พ.ศ.2564)
บาท ที่มีปริมาณมูลฝอยเป็นจานวน
(พ.ศ.2565) 3,000,000 บาท มาก เช่น ตามตลาด วัด
(ใหม่)
สานักงานใหญ่ ฯลฯ
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 3,000,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
4. จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยก (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อติดตั้งในพื้นที่ศูนย์
ส่วน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อม (พ.ศ.2562)
บาท ป้องกันฯ เทศบาลตาบล
ติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง
(พ.ศ.2563)
บาท บางเลน
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ.2564)
65,500 บาท
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2565)
65,500 บาท
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๖

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานงบกลาง
รวม
2. การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการเกษตร
รวม

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

๐

3

1,050,000

10

7,040,000

7

2,390,000

20

10,480,000

0

๐

0

๐

3

1,050,000

10

7,040,000

7

2,390,000

20

10,480,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและการ
สาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-แผนงานงบกลาง
รวม
4. การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็น
ประชารัฐ
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

0

0

0

2

302,000

2

302,000

4

604,000

0

๐

0

0

0

0

2

315,500

2

315,500

4

631,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
5. การบริหารจัดการองค์กร การ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการพาณิชย์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการเกษตร
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
รวม
6. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

๐
0

0
0

๐
0

0
3

0
1,050,000

0
12

0
7,355,500

0
9

0
2,705,500

0
24

0
11,111,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. โครงการรณรงค์
-เพื่อลดการเกิด
- ประชาชนใน
ส่งเสริมประชาชนลด ภาวะโลกร้อน และ เขตพื้นที่เทศบาล
ภาวะโลกร้อนใน
ส่งเสริมให้เกิด
ตาบลบางเลน
พื้นที่เทศบาลตาบล ความสมดุลของ
-พนักงาน
บางเลน
สิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่
-ประชาชนมี
เทศบาลตาบล
ความรู้และมีส่วน บางเลน
ร่วมในการลดภาวะ
โลกร้อน
-การลดใช้พลังงาน
ที่ก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ประชาชนเกิด
ความรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
เทศบาลจัดขึ้น
ตามเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลตาบล
บางเลนมีส่วนร่วม
ในการดาเนิน
กิจกรรมลดการ
เกิดภาวะโลกร้อน
และส่งเสริมให้
เกิดความสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม
ลดใช้พลังงานที่
เป็นสาเหตุของ
ปัญหา

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๑๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

2. โครงการจ้างเหมา
เอกชนปลูกต้นไม้
ดูแลรักษาต้นไม้
ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน
(หมู่ 1 - 11)

วัตถุประสงค์
- เพื่อจ้างเหมาในการปลูกต้นไม้
เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
- เพื่อให้ทัศนียภาพภายในเขต
เทศบาลตาบลบางเลนสวยงาม
ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ต้นไม้ช่วยคายออกซิเจน
ในช่วงกลางวันทาให้ประชาชน
ได้รับอากาศบริสุทธิ์
- เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
ตัวการทาให้เกิดภาวะเรือน
กระจกและภาวะโลกร้อน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ปลูกต้นทองอุไรจานวน
1,000 ต้น ในพื้นที่
สาธารณะเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
จานวน
ต้นไม้
1,000
ต้น

-ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลนมีพื้นที่
สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
- เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
อันเป็นทรัพยากร
ธรรมชาติ ที่มีจากัด
-เพื่อเพิ่มแหล่งผลิต
ออกซิเจนในอากาศ
- บ้านเมืองสวยงาม
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่

หน้ าที่ ๑๒

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
๒๕๖๑
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
โครงการ)
ประชาชนในเขต
3. โครงการกล่องยูเอช - ประชาชนมี
ที รีไซเคิลได้ ภายใต้ ความรู้ความเข้าใจ พื้นที่เทศบาล
โครงการนนทบุรี : เกี่ยวกับการคัด
ตาบลบางเลน
จังหวัดสะอาด
แยกขยะก่อนทิ้ง
- สร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
บูรณาการความ
ร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
20,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาณกล่อง
เครื่องดื่มยูเอชที
ที่ได้รับบริจาค
ในแต่ละเดือน
20-40
กิโลกรัมต่อ
เดือน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมในการ
บริจาคกล่อง
เครื่องดื่มยูเอชที
และได้รับความรู้
ในเรื่องการคัด
แยกมูลฝอย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๑๓

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
๒๕๖๑
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
โครงการ)
4. โครงการจิตอาสา -เพื่อให้ประชาชน ประชาชนในเขต
เราทาความดีด้วย
เกิดจิตสานึกความ พื้นที่เทศบาล
หัวใจ : พัฒนาพื้นที่ รักษาความสะอาด ตาบลบางเลน
ตาบลบางเลน
และร่วม กันรักษา
ภายใต้โครงการ
สิ่งแวด ล้อม
นนทบุรี:จังหวัด
-ตามนโยบายและ
สะอาด
หนังสือสั่งการ
ต่างๆของอาเภอ
จังหวัด รัฐบาล
เกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
60,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
60,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
พื้นที่ในเขต
เทศบาลตาบล
บางเลนเกิด
ความสะอาด
และประชาชน
เข้าร่วมตาม
เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถานที่สาธารณะ
ราชการ มีความ
สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๑๔

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
๒๕๖๑
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
โครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
5. โครงการวัด ประชา - เพื่อให้ประชาชนเกิด
รัฐ สร้างสุข : พัฒนา จิตสานึกเกี่ยวกับการรักษา เทศบาลตาบลบางเลน
วัดตามแนว 5ส ที่ ความสะอาดและร่วม กัน
ทุกภาคมีส่วนร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลบาง - เพื่อให้วัดในเขตเทศบาล
เลน
ตาบลบางเลนมีความ
สะอาด และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
- ตามนโยบายและหนังสือ
สั่งการต่างๆของอาเภอ
จังหวัด รัฐบาลเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาด

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
วัดหรือ ศาสน
สถานในเขต
ทต.บางเลน
เทศบาลตาบล
บางเลนเกิด
ความสะอาด
และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมาย
๒๕๖5
(บาท)
60,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัดหรือศาสน
สถานมีความ
สะอาด เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๑๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
๒๕๖๑
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
โครงการ)
ประชาชนในเขต
6. โครงการจ้างเหมา -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการกวาดถนน ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
พื้นที่เทศบาล
และเก็บมูลฝอย กวาดเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ
ตาบลบางเลน
ริมทางสาธารณะ -เขตเทศบาลมีความสะอาดเรียบร้อย
-เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านการ
เก็บกวาดทาความสะอาดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนใน
เขตพื้นที่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติม จนถุง(ฉบับที่
13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(3)
รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและทีส่ าธารณะฯ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000 1,200,000 ถนนสายหลัก สายรองและที่
ทต.บางเลน ทต.บางเลน
สาธารณะใน
เขตเทศบาล
ตาบลบางเลน
จานวน 5 สาย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-การจัดเก็บและกาจัด
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพและ
ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง
- เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชน
และเทศบาลตาบลบาง
เลน ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน
- ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลนมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

หน้ าที่ ๑๖

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )
เป้าหมาย
๒๕๖๑
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
(บาท)
โครงการ)
-ถังสาหรับผสม
7. โครงการสถานี -เพื่อให้รถขยะมูลฝอยของ
ล้างรถขยะมูล
เทศบาลตาบลบางเลนได้ลา้ งทา น้าจุลินทรีย์พร้อม
ฝอย
ความสะอาดและฉีดพ่นน้า
อุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
จุลินทรีย์กาจัดกลิ่น
-เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจาก
-จุลินทรียผ์ งไม่มี
ประชาชนเกี่ยวกับรถบรรทุกขยะ
สารประกอบใน
มูลฝอยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์
การผลิตที่เป็น
-รถขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล
สารเคมี
บางเลนสะอาดปราศจากกลิ่นไม่
พึงประสงค์
-เพื่อควบคุมเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรีย
ที่จะเกิดขึ้นรถขยะมูลฝอย

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000
ทต.บางเลน

ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
๒๕๖5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
(KPI)
(บาท)
รับผิดชอบ
500,000 -ช่วยในการ -รถบรรทุกขยะมูลฝอย
กอง
กาจัดกลิ่น ของเทศบาลตาบลบาง
สาธารณสุข
ทต.บางเลน
ไม่พึง
เลนสะอาดไม่มีกลิ่นไม่พึ่ง
และ
สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ที่ ประสงค์และปราศจาก
เกิดขึ้นใน เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย
รถบรรทุก ต่างๆ
ขยะมูลฝอย
ได้

หน้ าที่ ๑๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
8. โครงการซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมและ
ศูนย์ป้องกัน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
และปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ป้องกันและ
และบรรเทาสาธารณภัย ธารณภัย
บรรเทาสาธารณ ให้กลับสูส่ ภาพเดิม
ภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด
ได้รับ
(KPI)
ประสิทธิภาพใน ศูนย์ป้องกันและ
การปฏิบัติงาน บรรเทาสาธารณ
เพิ่มมากขึ้น
ภัย ได้รับการ
ซ่อมแซมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

หน้ าที่ ๑๘

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๙

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

1. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

ประเภท

วัตถุประสงค์

ตู้คอนเทนเนอร์

-เพื่อเป็นจุดรวมพลของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
ของกองสาธารณสุขฯ
-ใช้เป็นที่เก็บครุภัณฑ์
ของกองสาธารณสุขฯ
-ใช้เป็นที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆของกอง
สาธารณสุขฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด
กว้าง 2.5 เมตร × ยาว
6 เมตร จานวน 3 ตู้
แยกเป็น
ตู้ที่1
-กรุผนัง 3 ด้านและฝ้า
เพดาน
-ประตูบานสวิงคู่กว้าง
1.7×2 เมตร 1บาน
-หน้าต่าง กว้าง 1×ยาว
1 เมตร 2 บาน
- ปูพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด
-พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
1 ตัว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๒๐

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน
(ต่อ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-ไฟส่องสว่าง LED ดวง
สวิตซ์ 1 จุด ปลั๊ก 2 จุด
(1จุดต่อ 4 ช่องเสียบ)
จานวน 1 ชุด
-ตู้เมนคุมระบบไฟ 1 ชุด
-เครื่องปรับอากาศ
18,000 BTU 1 ตัว
-งานฐานรากตอม่อ 4
จุด สูงจากพื้น 1 เมตร
บันได 5 ขั้น ขนาด
ขั้นบันไดกว้าง 30
เซนติเมตร
-ค่าขนส่งรถบรรทุกที่
ติดตั้งเครนสาหรับยก
สิ่งของ
-ค่ารถเครนยกข้าม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๒๑

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ต่อ)

2. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือเก็บมูลฝอย

-เพื่อใช้ในการเก็บมูล
ฝอย
-เพื่อใช้งานทดแทนเรือ
เก็บมูลฝอยที่มีการใช้
งานมานานและเกิดการ
ชารุดบ่อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
-ตู้ที่ 2-3
แบบผนังเปลือย(ไม่
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
รายการอื่นเหมือแบบตู้
ที่ 1)
เรือไฟเบอร์กลาสเก็บมูล
ฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า
2 เมตร × 8 เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย
เรือขนาดไม่น้อยกว่า
40 แรงม้า

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

1,000,000
ทต.บางเลน

2565
(บาท)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๒๒

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

3. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

ประเภท
รถบรรทุกมูล
ฝอยแบบคอน
เทนเนอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
(เดิม)
-

จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย รถบรรทุกมูลฝอยแบบ
แบบคอนเทนเนอร์
คอนเทนเนอร์ชนิด 6
ขนาดความจุ 8
ล้อ
ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ใน
การจัดเก็บมูลฝอยในจุด
(ใหม่)
ที่มีปริมาณมูลฝอยเป็น
จานวนมาก เช่น ตาม
ตลาด วัด สานักงาน
ใหญ่ ฯลฯ
* ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน ลาดับที่ 2 หน้าที่ 140

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
3,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

3,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๒๓

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

4. แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าจัดซื้อเครื่อง ติดตั้งในพื้นที่ศูนย์
ปรับอากาศแบบ ป้องกันฯ เทศบาลตาบล
แยกส่วน ขนาด บางเลน
18,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ขนาด
18,000 บีทียู พร้อม
ติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65,500
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2565
(บาท)
65,500
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

หน้ าที่ ๒๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปกหลัง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

