ปกหน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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 และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณเพิ่ มเติม ให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย
ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบางเลน จึงมีเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)

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 ใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 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 21, 22, 22/1 และ 22/2 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 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
แผนพัฒนาท้องถิน่ ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาเทศบาลและเทศบาล สาหรับเทศบาลตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
เทศบาลตาบลบางเลน ได้จั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
(ครั้ ง ที่ 10) เทศบาลต าบลบางเลน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ ง มี โ ครงการพั ฒ นาที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลความจาเป็น ดังนี้
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หน้าที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน แบบ ผ.03 (ครุภัณฑ์) รายละเอียด
โครงการพัฒนาสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน แบ่งเป็น
บัญชีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม
4. แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น พร้อม (พ.ศ.2561)
อุปกรณ์ที่เกี่ยว ข้อง จานวน 2 ชุด (พ.ศ.2562)
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
10,000
(พ.ศ.2565)
10,000
2.

3.

4.

5.

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อม
ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี
ทียู จานวน 2 เครื่อง(ปีงบ ประมาณ
2564 จานวน 1 เครื่อง และปีงบ
ประมาณ 2565 จานวน 1 เครื่อง)
(กองสาธารณสุขฯ)
ค่างานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตั้ง จานวน 16 ตัว งาน
ติดตั้งชุดสื่อสารโต้ตอบผ่านหน้าจอ
(VDO DoorPhone ) พร้อมงาน
ติดตั้งชุดไมค์ประกาศพร้อมลาโพง
ขยายเสียง จานวน 1 ชุด
(กองสาธารณสุขฯ)
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตระบบ
ดิจิตอลแบบล็อคแขน จานวน 2
เครื่อง
(กองสาธารณสุขฯ)

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

40,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ
ผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์พัก
คอยเพื่อรอการส่งต่อ
(Community Isolation) ใน
ส่วนความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ
แบบแขวนพร้อมติดตั้ง
สาหรับห้องแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
ศูนย์พักคอยฯ

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

237,968
237,968

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วย
โควิด-19 ที่พักรักษาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลบางเลน ณ ศูนย์พักคอย
ฯ

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

200,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว
จานวน 150 ตัว (ปีงบประมาณ
2564 จานวน 50 ตัว และปีงบ
ประมาณ 2565 จานวน 100 ตัว)
(กองสาธารณสุขฯ)

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

30,000
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิตระบบดิจิตอลแบบล็อค
แขน ผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์
พักคอยเพื่อรอการส่งต่อ
(Community Isolation) ใน
ส่วนความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน
เพื่อใช้ในการให้บริการ
ประชาชนและผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในศูนย์พักคอยฯ
เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน้าที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
ลาดับ
ชื่อโครงการ
6. จัดซื้อตู้ข้างเตียง สาหรับวางหรือเก็บ
ของผู้ป่วยจานวน 150ตัว
(ปีงบประมาณ 2564 จานวน 50
ตัว และปีงบประมาณ 2565
จานวน 100 ตัว)
(กองสาธารณสุขฯ)
7. จัดซื้อโต๊ะยาวอเนกประสงค์ สาหรับ
จัดตั้งวางของสาหรับเจ้าหน้าที่อยู่
เวรประจาศูนย์พักคอย และตั้ง
บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาศูนย์
พักคอยฯ จานวน 20 ตัว
(กองสาธารณสุขฯ)
8. จัดซื้อตู้ป้อมยามสาเร็จ รูป ขนาด
2.5× 6×2.7 เมตร พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จานวน 1
ตู้ (กองสาธารณสุขฯ)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
37,500
(พ.ศ.2565)
75,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อใช้ในการจัดตั้งวางของ
สาหรับเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ประจาศูนย์พักคอย และตั้ง
บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาศูนย์พักคอยฯ

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

150,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อเป็นสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเวรรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์พักคอยฯ
ตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อใช้ในการให้บริการการ
จัดเก็บของ หรือวางของผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์พัก
คอยฯ เทศบาลตาบลบางเลน

หน้าที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
แบบ ผ. 03

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
เทศบาลตาบลบางเลน
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แผนงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานการเกษตร
11. แผนงานการพาณิชย์
12. แผนงานงบกลาง
รวมทั้งสิ้น

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)

-

-

-

-

-

-

7
-

705,468
-

7
-

762,968
-

14
-

1,468,436
-

-

-

-

-

-

-

7

705,468

7

762,968

14

1,468,436

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

แผนงาน

1

แผนงาน
สาธารณ
สุข

2

แผนงาน
สาธารณ
สุข

3

แผนงาน
สาธารณ
สุข

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์ทาง เครื่องวัดอุณหภูมิ
การแพทย์ ที่จุดคัดกรอง

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการตรวจวัด
อุณหภูมผิ ู้ป่วยโควิด - 19
ในศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่ง
ต่อ (Community
Isolation) ในส่วนความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลบางเลน
ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องปรับ
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ
สานักงาน
อากาศแบบแขวน อากาศแบบแขวนพร้อม
ติดตั้ง สาหรับห้องแพทย์
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในศูนย์พักคอยฯ
ครุภณ
ั ฑ์
ชุดกล้องโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ
คอมพิวเตอร์ วงจรปิด พร้อมชุด ผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษา
สื่อสารโต้ตอบผ่าน อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าจอและไมค์ เทศบาลตาบลบางเลน ณ
ศูนย์พักคอยฯ
ประกาศพร้อม
ลาโพง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น พร้อม
อุปกรณ์ที่เกี่ยว ข้อง จานวน 2 ชุด

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อม
ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีที
ยู จานวน 2 เครื่อง(ปีงบ ประมาณ
2564 จานวน 1 เครื่อง และปีงบ
ประมาณ 2565 จานวน 1 เครื่อง)
เพื่อจ่ายเป็นค่างานติดตั้งกล้องโทร
ทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จานวน 16
ตัว งานติดตั้งชุดสื่อสารโต้ตอบผ่าน
หน้าจอ (VDO DoorPhone ) พร้อม
งานติดตั้งชุดไมค์ประกาศพร้อมลาโพง
ขยายเสียง จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

แบบ ผ.03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
ทต.บางเลน

2565
(บาท)
10,000
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

40,๐๐๐
ทต.บางเลน

40,๐๐๐
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

237,968
ทต.บางเลน

237,968
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

4 แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณสุข สานักงาน

เครื่องวัดความ
ดันโลหิตระบบ
ดิจิตอลแบบ
ล็อคแขน

5 แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณสุข สานักงาน

พัดลม

6 แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณสุข สานักงาน

ตู้หรือโต๊ะข้าง
เตียง

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความ
ดันโลหิตระบบดิจติ อล
แบบล็อคแขน ผู้ป่วยโค
วิด-19 ในศูนย์พักคอย
เพื่อรอการส่งต่อ
(Community Isolation)
ในส่วนความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลบาง
เลน
-เพื่อใช้ในการให้บริการ
ประชาชนและผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในศูนย์
พักคอยฯ เทศบาลตาบล
บางเลน
เพื่อใช้ในการให้บริการ
การจัดเก็บของ หรือวาง
ของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในศูนย์พักคอยฯ
เทศบาลตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความ
ดันโลหิตระบบดิจติ อลแบบล็อคแขน
จานวน 2 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ
ขนาด 16 นิ้ว จานวน 150 ตัว
(ปีงบประมาณ 2564 จานวน 50 ตัว
และปีงบ ประมาณ 2565 จานวน
100 ตัว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ข้างเตียง
สาหรับวางหรือเก็บของผู้ป่วยจานวน
150ตัว (ปีงบประมาณ 2564
จานวน 50 ตัว และปีงบประมาณ
2565 จานวน 100 ตัว)

2561
(บาท)
-

แบบ ผ.03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

2565
(บาท)
200,000
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

30,000
ทต.บางเลน

60,000
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

37,500
ทต.บางเลน

75,000
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 10)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

7 แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณสุข สานักงาน

โต๊ะยาว
อเนกประสงค์

8 แผนงาน
ครุภณ
ั ฑ์
สาธารณสุข อื่นๆ

ตู้ป้อมยาม
สาเร็จรูป

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการจัดตั้งวาง
ของสาหรับเจ้าหน้าที่อยู่
เวรประจาศูนย์พักคอย
และตั้งบริการผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาศูนย์พัก
คอยฯ
เพื่อเป็นสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเวรรักษา
ความปลอดภัยของศูนย์
พักคอยฯ ตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะยาว
อเนกประสงค์ สาหรับจัดตั้งวางของ
สาหรับเจ้าหน้าที่อยูเ่ วรประจาศูนย์พัก
คอย และตั้งบริการผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาศูนย์พักคอยฯ จานวน 20 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อตู้ป้อมยามสาเร็จ
รูป ขนาด 2.5× 6×2.7 เมตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน
1 ตู้

2561
(บาท)
-

แบบ ผ.03

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

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

-

150,000
ทต.บางเลน

2565
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปก หลัง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

