ปกหน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
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 หรืองบประมาณเพิ่มเติม ให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่ าย
ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบางเลน จึงมีเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง (ครั้งที่ 9) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)

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 รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ตาม
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
(ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลความจาเป็น ดังนี้
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หน้าที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน แบบ ผ.02 (บัญชีโครงการพัฒนา)
รายละเอีย ดโครงการพัฒ นาส าหรั บ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน
แบ่งเป็น
โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
บาท สาหรับการบริการด้าน
สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการดูแล (พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
บาท สาธารณสุข โดยสนับสนุนเป็น
สุขภาพชุมชน
(พ.ศ.2564)
บาท ค่าดาเนินงานของอาสาสมัคร
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2565) 150,000 บาท สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ใน
เขตเทศบาลตาบลบางเลน
จานวน 10 หมู่ ในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ป้องกันด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่
2. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน
บาท โครงการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณในการรักษา พยาบาลใน (พ.ศ.2562)
บาท งบประมาณในการรักษา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564) 500,000 บาท พยาบาลในสถานการณ์การ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(พ.ศ.2565)
บาท แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
(COVID-19) อาเภอบางใหญ่
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID(กองสาธารณสุขฯ)
19) อาเภอบางใหญ่ ซึง่
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
เป็นผู้รับผิดชอบ ตามหนังสือ
อาเภอบางใหญ่ ที่ นบ
0023.10/ว 2545 ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการ
รักษาพยาบาลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อาเภอบางใหญ่

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
สานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2562)
บาท เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
(หลังเก่า) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(พ.ศ.2563)
บาท ซ่อมแซมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2564)
บาท เทศบาลตาบลบางเลน (หลัง
(กองการศึกษา)
(พ.ศ.2565) 4,000,000 บาท เก่า) เป็นอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ห้องเรียนรู้ห้อง
อเนกประสงค์ต่าง ๆ ในการ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้
เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
4. ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อเป็นค่าจ้างออกแบบ
ซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาล (พ.ศ.2562)
บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ตาบลบางเลน (หลังเก่า) เป็นศูนย์
(พ.ศ.2563)
บาท อาคารสานักงานเทศบาล
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ.2564)
บาท ตาบลบางเลน (หลังเก่า) เป็น
(กองการศึกษา)
(พ.ศ.2565) 180,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
โครงการพัฒนาทีเ่ ปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. ข้อความเดิม
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(พ.ศ.2561) 280,000 บาท - เพื่อให้เด็กได้รับประทาน
(กองการศึกษา)
(พ.ศ.2562) 280,000 บาท อาหารตามหลักโภชนาการ
(พ.ศ.2563) 280,000 บาท
(พ.ศ.2564) 600,000 บาท
(พ.ศ.2565) 600,000 บาท
ข้อความใหม่
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(กองการศึกษา)
2.

ข้อความเดิม
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)
(กองการศึกษา)

ข้อความใหม่
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
1) โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กปฐมวัย
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
พิจารณาตั้งงบ ดังนี้
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กองการศึกษา)

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

280,000
280,000
280,000
600,000
378,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้รับเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

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

69,700
69,700
69,700
69,700
69,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- เพื่อเป็นค่าสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน

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

69,700
69,700
69,700
260,000
260,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลนได้รับ
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
2. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
บัญชีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม
4. แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น พร้อม (พ.ศ.2561)
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ชุด
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
10,000
2.

3.

4.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อม (พ.ศ.2561)
ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี (พ.ศ.2562)
ทียู
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
ชุดกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมชุด (พ.ศ.2561)
สื่อสารโต้ตอบผ่านหน้าจอและไมค์ (พ.ศ.2562)
ประกาศพร้อมลาโพง
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)

40,000
237,968

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบ
ดิจิตอลแบบล็อคแขน จานวน 2
เครื่อง

200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลและความจาเป็น
- เพื่อใช้ในการตรวจวัด
อุณหภูมิผู้ป่วยโควิด-19 ใน
ศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อ
(Community Isolation) ใน
ส่วนความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแขวนพร้อมติดตั้ง
สาหรับห้องแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
ศูนย์พักคอยฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่างานติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง จานวน 16 ตัว งาน
ติดตั้งชุดสื่อสารโต้ตอบผ่าน
หน้าจอ (VDO DoorPhone )
พร้อมงานติดตั้งชุดไมค์
ประกาศพร้อมลาโพงขยาย
เสียง สาหรับใช้ในการสื่อสาร
กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่พัก
รักษาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลบางเลน ณ
ศูนย์พักคอยฯ
เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิตระบบดิจิตอลแบบล็อค
แขน ผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์
พักคอยเพื่อรอการส่งต่อ
(Community Isolation) ใน
ส่วนความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน

หน้าที่ ๖

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
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

2

650,000

2

650,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2

650,000

2

650,000

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

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

หน้ าที่ ๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

หน้ าที่ ๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

349,700

2

349,700

2

349,700

2

1,232,600

4

4,818,000

12

6,727,100

2
2

349,700
349,700

2
2

349,700
349,700

2
2

349,700
349,700

2
2

860,000
860,000

4
6

4,818,000
5,468,600

12
14

6,727,100
7,377,100

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

หน้ าที่ ๑๐

บัญชีโครงการที่เพิ่มเติม

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

หน้ าที่ ๑๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.๒ แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่

โครงการ

1. เงินอุดหนุนกลุ่ม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
ตามโครงการดูแล
สุขภาพชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสาหรับการ
บริการด้านสาธารณสุข
โดยสนับสนุนเป็นค่า
ดาเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.) ในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
จานวน 10 หมู่ในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ป้องกันด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน
-พนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตาบลบางเลน
-อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ และผล
จากการส่งเสริม ป้องกัน
ด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่

-ลดการเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบล
บางเลน
-อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม ป้องกัน
ด้านสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๑๒

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.๒ แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เงินอุดหนุนสาหรับ
- เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น อุ ด ห นุ น ใ น - หน่วยงานที่
500,000
ทต.บางเลน
สนับสนุนงบประมาณ โ ค ร ง ก า ร ข อ รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น ได้รับเงิน
อุ
ด
หนุ
น
ในการรักษา พยาบาล งบประมาณในการรักษาพยาบาลใน
ในสถานการณ์การ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (โรงพยาบาล
แพร่ระบาดของโรค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 0 1 9 บางใหญ่)
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) อ า เ ภ อ บ า ง ใ ห ญ่
2019 (COVID-19) ซึ่ งสาธารณสุ ข จั งหวั ด นนทบุ รี เ ป็ น
อาเภอบางใหญ่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ตามหนั ง สื อ อ าเภอ
บางใหญ่ ที่ นบ 0023.10/ว
2545 ลงวั น ที่ 23 กรกฎาคม
2564 เรื่ อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการรักษาพยาบาลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 0 1 9
(COVID-19) อาเภอบางใหญ่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-หน่วยงานที่ได้รับ
เงินอุดหนุนมีครุภัณฑ์
ทางการแพทย์เพื่อใช้
ในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยติดเชื้อใน
สถานการณ์
การแพทย์ระบาด
ของโรคโควิด-19
-ผู้ป่วยโรคโควิด-19
ในจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการบริการดูแล
และรักษา พยาบาล

-สาธารณสุข
จังหวัด นนทบุรี
ได้รับเงินอุดหนุน
ในการ
รักษาพยาบาลใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)
อาเภอบางใหญ่

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๑๓

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3 ๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการปรับปรุง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
4,000,000 ร้อยละของ
ทต.บางเลน ศูนย์พัฒนา
ซ่อมแซมอาคาร
เกี่ยวข้องในการปรับปรุงซ่อมแซม
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
สานักงานเทศบาล อาคารสานักงานเทศบาลตาบลบาง บางเลน (หลังใหม่)
เด็กเล็กได้รับ
ตาบลบางเลน (หลัง เลน (หลังเก่า) เป็นอาคารศูนย์
จานวน 1 ศูนย์
ความสะดวก
เก่า) เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ในการเรียน
พัฒนาเด็กเล็ก
บางเลน
การสอนเพิ่ม
มากขึน้
เทศบาลตาบล
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
บางเลน
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ห้องเรียนรู้
ห้องอเนกประสงค์ตา่ ง ๆ ในการ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อให้เหมาะกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย

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

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน (หลัง
ใหม่) จานวน
1 ศูนย์ ที่
รองรับการจัด
การศึกษาได้
อย่างเพียงพอ
สาหรับการ
เรียนการสอน

กองการศึกษา

หน้ าที่ ๑๔

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. ค่าจ้างออกแบบ
- เพื่อเป็นค่าจ้าง
ดาเนินการออกแบบ
180,000
โครงการปรับปรุง
ออกแบบโครงการ โครงการปรับปรุง
ทต.บางเลน
ซ่อมแซมอาคาร
ปรับปรุงซ่อมแซม
ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาล
อาคารสานักงาน
สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน (หลัง เทศบาลตาบลบาง ตาบลบางเลนเป็นศูนย์
เก่า) เป็นศูนย์พัฒนา เลน (หลังเก่า) เป็น พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กเทศบาลตาบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลบางเลน
บางเลน
เทศบาลตาบล
บางเลน

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้แบบโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
บางเลนเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน

แบบโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล
บางเลนเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน

กองการศึกษา

หน้ าที่ ๑๕

บัญชีโครงการที่เปลี่ยนแปลง

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

หน้ าที่ ๑๖

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. ข้อความเดิม
โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ

เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดศรีราษฎร์และเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบาง
เลน

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

600,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

600,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ร้อยละ 80 ของ
เด็กได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์

เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการ

กอง
การศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนใน
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
ได้รับเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวน 1 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนวัดศรี
ราษฎร์
(เอนกนาครราษฎร์
บารุง)

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๒๘๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

60๐,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

378,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ร้อยละ 100 ของ
ปริมาณจานวน
นักเรียนที่โรงเรียน
เสนอขอรับเงิน
อุดหนุนตามแผน
โครงการของปี
การศึกษาที่มี
ข้อมูลเด็กอยูจ่ ริง

โรงเรียนวัดศรี
ราษฎร์
(เอนกนาคร
ราษฎร์บารุง)
ได้รับเงินอุดหนุน
สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน

กอง
การศึกษา

ข้อความใหม่
โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน

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

หน้ าที่ ๑๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. ข้อความเดิม
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

เพื่อเป็นค่าสื่อการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เรียนการสอน
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน
วัสดุการศึกษา
ให้กับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
บางเลน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

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

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ ๘๐ ของ
เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
สติปัญญา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กมีการพัฒนา
ด้านการเรียนรู้
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม
สติปัญญา

กอง
การศึกษา

หน้ าที่ ๑๘

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ข้อความใหม่
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
1) โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กปฐมวัย
2) ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
พิจารณาตั้งงบ ดังนี้
ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.เพื่อให้ศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
เล็ก จานวน 1
เทศบาลตาบลบาง ศูนย์
เลนได้รับเงิน
อุดหนุนสาหรับ
สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
2.เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับเงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

๖๙,๗๐๐
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

260,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

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

260,000
ทต.บางเลน/
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละปริมาณ
จานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับเงิน
อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับเงิน
อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา

กอง
การศึกษา

หน้ าที่ ๑๙

บัญชีครุภัณฑ์

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

หน้ าที่ ๒๐

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
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 เครื่องวัด
การแพทย์ อุณหภูมิที่จดุ
คัดกรอง

วัตถุประสงค์

-เพื่อใช้ในการตรวจวัด
อุณหภูมผิ ู้ป่วยโควิด-19 ใน
ศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อ
(Community Isolation) ใน
ส่วนความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางเลน
ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องปรับ
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สานักงาน
อากาศแบบ
แบบแขวนพร้อมติดตั้ง
แขวน
สาหรับห้องแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
ศูนย์พักคอยฯ
ครุภณ
ั ฑ์
ชุดกล้อง
-เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วย
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์วงจร โควิด-19 ที่พักรักษาอยู่ใน
ปิด พร้อมชุด ความรับผิดชอบของเทศบาล
สื่อสารโต้ตอบ ตาบลบางเลน ณ ศูนย์พักคอย
ฯ
ผ่านหน้าจอ
และไมค์
ประกาศพร้อม
ลาโพง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

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

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น
พร้อมอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง
จานวน 2 ชุด

-

-

-

-

10,000
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุขฯ

-เครื่องปรับอากาศแบบแขวน
พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 บีทียู

-

-

-

-

4๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุขฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่างานติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
ติดตั้ง จานวน 16 ตัว งานติดตั้ง
ชุดสื่อสารโต้ตอบผ่านหน้าจอ
(VDO DoorPhone ) พร้อมงาน
ติดตั้งชุดไมค์ประกาศพร้อม
ลาโพงขยายเสียง

-

-

-

-

237,968
ทต.บางเลน

กอง
สาธารณสุขฯ

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

หน้ าที่ ๒๑

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 9)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2.4 แผนงานสาธารณสุข (งานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ที่

แผนงาน

หมวด

4

แผนงาน
สาธารณ
สุข

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ประเภท
เครื่องวัดความ
ดันโลหิตระบบ
ดิจิตอลแบบ
ล็อคแขน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัด
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล
แบบล็อคแขน จานวน 2 เครื่อง
ความดันโลหิตระบบ
ดิจิตอลแบบล็อคแขน
ผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์
พักคอยเพื่อรอการส่งต่อ
(Community
Isolation) ในส่วนความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลบางเลน

2561
(บาท)

แบบ ผ.03

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

-

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

-

-

-

2565
(บาท)
20๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

หน้ าที่ ๒๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปก หลัง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

