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แผนพัฒนาท้องถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๒)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
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) เพิ่ มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๒)

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 ใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่า ยประจาปี 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 มัติ ร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาเทศบาลและเทศบาล สาหรับเทศบาลตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
เทศบาลตาบลบางเลน ได้จั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
(ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลความจาเป็น ดังนี้
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๒)

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแบบ ผ. 02 รายละเอียดโครงการพัฒนาสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 10 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1. โครงการฝึกอาชีพการร้อยมาลัย
(พ.ศ.2561)
(งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
25,000
(พ.ศ.2565)
2. โครงการฝึกอาชีพการทาบายศรี
(พ.ศ.2561)
(งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
25,000
(พ.ศ.2565)
3. โครงการฝึกอาชีพการทาของชาร่วย (พ.ศ.2561)
(งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
25,000
(พ.ศ.2565)
4. โครงการฝึกอาชีพการทาขนมลูกชุบ (พ.ศ.2561)
(งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
25,000
(พ.ศ.2565)
5. โครงการฝึกอาชีพการทาเทียนแฟนซี (พ.ศ.2561)
(งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
25,000
(พ.ศ.2565)
6. โครงการฝึกอาชีพการทาสีมัดย้อม (พ.ศ.2561)
บาติก (งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
25,000

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ

หน้าที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๒)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
7. โครงการฝึกอาชีพการจัดดอกไม้
(งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
25,000
8. โครงการฝึกอาชีพการทากระเป๋าจาก (พ.ศ.2561)
เชือกกระสอบ (งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
25,000
9. โครงการฝึกอาชีพการทาสังขยาใบเตย (พ.ศ.2561)
(งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
25,000
10. โครงการฝึกอาชีพการทาสบู่สมุนไพร (พ.ศ.2561)
(งานพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2562)
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
25,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือน ให้
ประชาชนมีทักษะและมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
เสริมฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
11. โครงการจัดซื้อรถกวาดดูดฝุ่น
(พ.ศ.2561)
บาท จัดซื้อรถกวาดดูดฝุ่น เพื่อใช้
จานวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) (พ.ศ.2562)
บาท ทาความสะอาดพื้นที่บริเวณ
(พ.ศ.2563)
บาท ตาบลบ่างเลนให้สะอาด
(พ.ศ.2564) 17,000,000 บาท เรียบร้อย
(พ.ศ.2565)
บาท
12. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (พ.ศ.2561)
บาท เพื่อใช้บรรเทาปัญหาฝุ่น
ดักฝุ่น (รุ่นเล็ก) จานวน 2 เครื่อง
(พ.ศ.2562)
บาท ละอองในพื้นที่ตาบลบางเลน
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2563) 10,000,000 บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๒)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 4 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
13. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
(พ.ศ.2561)
บาท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
จิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กร
(พ.ศ.2562)
บาท ความเข้มแข็งให้แก่เทศบาล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ.2563) 200,000 บาท ตาบลบางเลน ให้มีบุคลากรที่
เทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2564)
บาท สามารถปฏิบัติหน้าที่
(งานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล) (พ.ศ.2565)
บาท ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
14. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
(พ.ศ.2561)
บาท เพื่อฝึกทบทวนเสริมสร้าง
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา (พ.ศ.2562)
บาท ศักยภาพและความเข้มแข็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล (พ.ศ.2563)
บาท ให้แก่เทศบาลตาบลบางเลน
ตาบลบางเลน
(พ.ศ.2564) 200,000 บาท ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
(งานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล) (พ.ศ.2565) 200,000 บาท หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยุ รับ – (พ.ศ.2561)
บาท ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ส่ง ชนิดมือถือ ขนาดกาลังส่งไม่เกิน (พ.ศ.2562)
บาท หน่วยงานและใช้ประสานงาน
5 วัตต์ จานวน 5 เครื่อง (งาน
(พ.ศ.2563) 60,000 บาท กับหน่วยงานภายนอก
ป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2564)
บาท จานวน 5 เครื่อง
(พ.ศ.2565)
บาท
16. โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงกระเช้า
(พ.ศ.2561)
บาท ใช้ในการบรรเทาสาธารภัย
จานวน 1 คัน (งานป้องกันฯ
(พ.ศ.2562)
บาท เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่เทศบาล
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
บาท ตาบลบางเลนและใกล้เคียง
(พ.ศ.2564) 18,000,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๒)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
17. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
(พ.ศ.2561)
บาท เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
(พ.ศ.2562)
บาท
จานวน 1 เครื่อง
(พ.ศ.2563)
บาท
(งานประชาสัมพันธ์
(พ.ศ.2564)
25,000 บาท
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2565)
บาท
18. โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
(พ.ศ.2561)
บาท เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
จานวน 1 เครื่อง
(พ.ศ.2562)
บาท
(งานประชาสัมพันธ์
(พ.ศ.2563)
บาท
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2564)
20,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๖

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
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

5

125,000

5

125,000

๑๐

250,๐๐๐

0

0

0

0

0

0

5

125,000

5

125,000

๑๐

250,๐๐๐

๐

๐

0

0

1

10,000,000

1

17,000,000

0

0

2

27,000,000

๐

๐

0

0

1

10,000,000

1

17,000,000

0

0

2

27,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
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

๐

0

0

0

0

0

๐

0

๐

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

๐

0

๐

0

0

2

260,000

2

18,200,000

1

200,000

5

18,660,000

0

๐

0

0

2

260,000

2

18,200,000

1

200,000

5

18,660,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
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 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

๐

0

๐

0

๐

0

0

2

45,000

2

45,000

0

๐

0

๐

0

๐

0

0

2

45,000

2

45,000

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

๐

0
0

๐
0

0
0

๐
0

0
3

0
10,260,000

0
8

0
35,325,000

0
8

0
370,000

0
19

๐
45,955,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอาชีพ
เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนใน
25,000
การร้อยมาลัย
รายได้ ลดรายจ่าย พืน้ ที่เทศบาล
ทต.บางเลน
ในครัวเรือน ให้
ตาบลบางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ
2

โครงการฝึกอาชีพ
การทาบายศรี

เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนในพื้นที่
รายได้ ลดรายจ่าย เทศบาลตาบล
ในครัวเรือน ให้
บางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ

-

-

-

25,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ
ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

หน้ าที่ ๑๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓ โครงการฝึกอาชีพ
เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนใน
25,000
การทาของชาร่วย
รายได้ ลดรายจ่าย พืน้ ที่เทศบาล
ทต.บางเลน
ในครัวเรือน ให้
ตาบลบางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ
๔

โครงการฝึกอาชีพ
การทาขนมลูกชุบ

เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนในพื้นที่
รายได้ ลดรายจ่าย เทศบาลตาบล
ในครัวเรือน ให้
บางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ

-

-

-

25,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ
ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

หน้ าที่ ๑๒

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕ โครงการฝึกอาชีพ
เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนใน
25,000
การทาเทียนแฟนซี รายได้ ลดรายจ่าย พืน้ ที่เทศบาล
ทต.บางเลน
ในครัวเรือน ให้
ตาบลบางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ
๖

โครงการฝึกอาชีพ
การทาสีมดั ย้อมผ้า
บาติก

เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนในพื้นที่
รายได้ ลดรายจ่าย เทศบาลตาบล
ในครัวเรือน ให้
บางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

25,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ
ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

หน้ าที่ ๑๓

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๗ โครงการฝึกอาชีพ
เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนใน
25,000
การจัดดอกไม้
รายได้ ลดรายจ่าย พืน้ ที่เทศบาล
ทต.บางเลน
ในครัวเรือน ให้
ตาบลบางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ
๘

โครงการฝึกอาชีพ
การทากระเป๋าจาก
เชือกกระสอบ

เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนในพื้นที่
รายได้ ลดรายจ่าย เทศบาลตาบล
ในครัวเรือน ให้
บางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

25,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ
ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

หน้ าที่ ๑๔

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๙ โครงการฝึกอาชีพ
เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนใน
25,000
การทาขนมปัง
รายได้ ลดรายจ่าย พืน้ ที่เทศบาล
ทต.บางเลน
สังขยาใบเตย
ในครัวเรือน ให้
ตาบลบางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ
๑๐ โครงการฝึกอาชีพ
การการทาสบู่
สมุนไพร

เพื่อสร้างงานสร้าง ประชาชนในพื้นที่
รายได้ ลดรายจ่าย เทศบาลตาบล
ในครัวเรือน ให้
บางเลน
ประชาชนมีทักษะ
และมีช่องทางใน
การประกอบอาชีพ
เสริมฯ

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

25,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
สามารถนาไป
ประกอบอาชีพ
ได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ
ประชาชนมี
ความรู้ในการหา
รายได้ลดรายจ่าย
ในครัวเรือนมี
ทักษะและมี
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ
เสริมฯ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

หน้ าที่ ๑๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
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)
200,000
11 โครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้เข้ารับการ
ทต.บางเลน
ชุดปฏิบัติการจิต และความเข้มแข็งให้แก่ ฝึกอบรม
อาสาภัยพิบตั ิ
เทศบาลตาบลบางเลน จานวน 50
ประจาองค์กร
ให้มีบุคลากรที่สามารถ คน
ปกครองส่วน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ท้องถิ่น เทศบาล เจ้าพนักงานป้องกันและ
ตาบลบางเลน
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ผู้เข้าร่วมรับการ
สานัก
มีผู้ผา่ นการ
ฝึกอบรมไม่น้อย ฝึกอบรมสามารถ ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
กว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่
เทศบาลตาบล
บางเลนได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน

หน้ าที่ ๑๖

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
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)
200,000
200,000
12 โครงการฝึกอบรม เพื่อฝึกทบทวน
ผู้เข้ารับการ
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทบทวนชุด
เสริมสร้างศักยภาพและ ฝึกอบรม
ปฏิบัติการจิต
ความเข้มแข็งให้แก่
จานวน 50
อาสาภัยพิบตั ิ
เทศบาลตาบลบางเลน คน
ประจาองค์กร
ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปกครองส่วน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ท้องถิ่น เทศบาล เจ้าพนักงานป้องกันและ
ตาบลบางเลน
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
ได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)
ผู้เข้าร่วมรับการ
สานัก
มีผู้ผา่ นการ
ฝึกอบรมไม่น้อย ฝึกอบรมทบทวน ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
กว่าร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่
เทศบาลตาบล
บางเลนได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน

หน้ าที่ ๑๗

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๘

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

รถกวาดดูดฝุ่น

ใช้ในการทาความ
สะอาดพื้นที่ตาบลบาง
เลนให้สะอาด

จัดซื้อรถกวาดดูดฝุ่น
จานวน 1 คัน

2 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

เครื่องพ่นฝอย
ละอองดักฝุ่น

ใช้ในการบรรเทาฝุ่น
ละอองภายในพื้นที่เขต
ตาบลบางเลน

จัดซื้อเครื่องพ่นฝอย
ละอองดักฝุ่น (รุ่นเล็ก)
จานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 5,000,000 บาท

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17,000,000
ทต.บางเลน
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

10,000,000
ทต.บางเลน

-

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

หน้ าที่ ๑๙

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

3 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า วิทยุรับ-ส่ง
และวิทยุ

ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานและ
ใช้ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก
จานวน 5 เครื่อง

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุ รับ
– ส่ง ชนิดมือถือ ขนาด
กาลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์

4 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์เครื่อง รถดับเพลิง
ดับเพลิง

ใช้ในการบรรเทา
สาธารณภัยเหตุเพลิง
ไหม้ในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลนและ
ใกล้เคียง

จัดซื้อรถดับเพลิง
กระเช้า

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
ทต.บางเลน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

18,000,000
ทต.บางเลน

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

หน้ าที่ ๒๐

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
เทศบาลตาบลบางเลน

แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน
หมวด
ประเภท
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 แผนงานการ ครุภณ
ั ฑ์
กล้องถ่ายภาพ
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบ
25,000
เพื่อใช้ในงาน
บริหารทั่วไป โฆษณาและ
ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ความ
ทต.บางเลน
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่
ละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล
จานวน 1 ชุด
6

แผนงานการ
บริหารทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

เพื่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบปฏิบตั ิการ: ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ Android 9.0
หน่วยประมวลผล : ไม่น้อยกว่า
Qualcomm Snapdragon
800
หน่วยความจาต้องไม่น้อยกว่า
หรือเทียบเท่า แรม 6 กิก
รอม 128 กิก
กล้องต้องมีความละเอียด
กล้องหลัง ไม่น้อยกว่า 48
ล้านพิกเซลล์ กล้องหน้าไม่น้อย
กว่า 20 ล้านพิกเซลล์
รองรับการบันทึก วิดีโอที่ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 4 k

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

20,000
ทต.บางเลน

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งาน
ประชาสัมพันธ์
)
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งาน
ประชาสัมพันธ์
)

หน้ าที่ ๒๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปกหลัง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

