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แผนพัฒนาท้องถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศแผน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๑)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2563

ตามที่ เทศบาลต าบลบางเลน ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เทศ บาลต าบลบางเลน
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น
ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมหลายฉบับ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และกาหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดทาโครงการแสดงสาระสาคัญของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณเพิ่มเติม ให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย
ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบางเลน จึงมีเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๑)

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 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 ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อม
เหตุผลความจาเป็น ดังนี้
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๑)

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแบบ ผ. 02 รายละเอียดโครงการพัฒนาสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานงบกลาง จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1. เบี้ยยังชีพคนชรา
ข้อความเดิม
(สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2561) 15,000,000 บาท
(พ.ศ.2562) 15,000,000 บาท
(พ.ศ.2563) 15,000,000 บาท
(พ.ศ.2564) 15,000,000 บาท
(พ.ศ.2565) 15,000,000 บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561) 15,000,000 บาท
(พ.ศ.2562) 15,000,000 บาท
(พ.ศ.2563) 19,000,000 บาท
(พ.ศ.2564) 20,000,000 บาท
(พ.ศ.2565) 21,000,000 บาท
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ
ข้อความเดิม
(สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2561) 1,500,000 บาท
(พ.ศ.2562) 1,500,000 บาท
(พ.ศ.2563) 1,500,000 บาท
(พ.ศ.2564) 1,500,000 บาท
(พ.ศ.2565) 1,500,000 บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561) 1,500,000 บาท
(พ.ศ.2562) 1,500,000 บาท
(พ.ศ.2563) 2,500,000 บาท
(พ.ศ.2564) 2,600,000 บาท
(พ.ศ.2565) 2,700,000 บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามบัญชี
รายชื่อ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับคน
พิการที่มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อ

หน้าที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๑)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 9 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
3. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบาย ข้อความเดิม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
น้า คสล. ซอยวัดสวนแก้ว หมู่ที่ 1 (พ.ศ.2561)
บาท ระบายน้าจากครัวเรือน และ
(กองช่าง)
(พ.ศ.2562)
บาท น้าฝน
(พ.ศ.2563) 4,700,000 บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562) 4,700,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
4. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบาย ข้อความเดิม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
น้าและไหล่ทางริมถนนบางกรวย - (พ.ศ.2561)
บาท ระบายน้าจากครัวเรือน และ
ไทรน้อย หมู่ที่ 1,2,8,9 และหมู่ที่ (พ.ศ.2562)
บาท น้าฝนลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
10
(พ.ศ.2563) 12,000,000 บาท พร้อมปรับปรุงทางเท้า
(กองช่าง)
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562) 12,000,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
5. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนซอย ข้อความเดิม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพถนน
บางเลน 1 หมู่ที่ 1
(พ.ศ.2561)
บาท โดยการลาดยางผิวทาง
(กองช่าง)
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563) 3,400,000 บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562) 3,400,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๑)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
6. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทาง
เดินเท้า ซอยเอื้ออารีย์ หมู่ที่ 10
(กองช่าง)

7.

8.

งบประมาณ
ข้อความเดิม
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563) 3,700,000 บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562) 3,700,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ข้อความเดิม
ระบายน้า ซอยหมู่บ้านเจ้าพระยา 5 (พ.ศ.2561)
บาท
(ซอยบางเลน 21/1 และซอย
(พ.ศ.2562)
บาท
บางเลน 21/2) หมู่ที่ 2
(พ.ศ.2563) 2,000,000 บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562) 2,000,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พัก ข้อความเดิม
ริมทาง แนวถนนบางกรวย-ไทรน้อย (พ.ศ.2561)
บาท
จานวน 16 จุด
(พ.ศ.2562)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2563) 3,700,000 บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562) 3,700,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อแก้ไขความชารุดของ
ทางเดินเท้าให้กลับสู่สภาพ
เดิม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าจากครัวเรือน และ
ระบายปริมาณน้าฝน รวมทั้ง
แก้ปัญหาน้าท่วมซ้าซาก

เพื่อก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง

หน้าที่ ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๑)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
9. โครงการจ้างเหมาขุดลอกทางน้า
ข้อความเดิม
สาธารณประโยชน์ จานวน 43 สาย (พ.ศ.2561)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563) 4,000,000 บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562) 4,000,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
10. ข้อความเดิม
ข้อความเดิม
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ (พ.ศ.2561)
บาท
ระบายน้าบริเวณหมู่บ้านวราพร
(พ.ศ.2562)
บาท
หมู่ที่ 9
(พ.ศ.2563)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2564)
บาท
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนซอย (พ.ศ.2565) 1,750,000 บาท
บางเลน 28 (หมู่บ้านวราพร)
ข้อความใหม่
หมู่ที่ 9
(พ.ศ.2561)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2562) 400,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
(พ.ศ.2561)
บาท
วงเวียนการไฟฟ้าบางใหญ่
(พ.ศ.2562)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2563) 500,000 บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้าจากครัวเรือนและ
ระบายปริมาณน้าฝน

เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้า
บริเวณ หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
วงเวียนการไฟฟ้าบางใหญ่

หน้าที่ ๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๑)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
12. โครงการก่อสร้างที่จอดเรือดับเพลิง
ปากคลองบางศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8
(สานักปลัดเทศบาล งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)

งบประมาณ
ข้อความเดิม
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 8,000,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
ข้อความใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562) 8,000,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อก่อสร้างสถานที่สาหรับ
จอดเรือดับเพลิงบริเวณปาก
คลองบางศรีราษฎร์
หมู่ที่ 8

3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ข้อความเดิม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการ
สานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2561)
บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
(หลังเก่า) เป็นอาคารศูนย์พัฒนา
(พ.ศ.2562)
บาท สานักงาน ทต. บางเลน
เด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2563) 4,000,000 บาท (หลังเก่า) เป็นอาคารศูนย์
(หลังใหม่)
(พ.ศ.2564) 4,000,000 บาท พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเลน
(กองการศึกษา)
(พ.ศ.2565)
บาท (หลังใหม่)
ข้อความใหม่
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
(พ.ศ.2561)
บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
(พ.ศ.2562) 5,000,000 บาท สถานที่ห้องเรียนรู้ ห้อง
(พ.ศ.2563)
บาท อเนกประสงค์ ในการเรียนรู้
(พ.ศ.2564)
บาท และสภาพแวดล้อมภายใน
(พ.ศ.2565)
บาท และภายนอกอาคารเพื่อให้
เหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๗

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2563

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

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
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)

2

16,500,000

2

16,500,000

2

21,500,000

2

22,600,000

2

23,700,000

๑๐

๑๐0,80๐,๐๐๐

2

16,500,000

2

16,500,000

2

21,500,000

2

22,600,000

2

23,700,000

๑๐

๑๐0,80๐,๐๐๐

๐

๐

0

0

0

๐

0

๐

0

0

0

0

๐

๐

0

0

0

๐

0

๐

0

0

0

0

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

หน้ าที่ ๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
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

9

๓3,200,00๐

1

500,000

0

0

0

0

10

๓3,700,00๐

0

๐

9

๓3,200,00๐

1

500,000

0

0

0

0

10

๓3,700,00๐

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) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
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

0

0

0

0

0

๐

0

๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

0

๐

1

5,000,000

0

0

0

0

0

0

1

5,000,000

0
2

๐
16,500,000

1
12

5,000,000
54,700,000

0
3

0
22,000,000

0
2

0
22,600,000

0
2

0
23,700,000

1
21

5,000,000
139,500,000

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

หน้ าที่ ๑๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ข้อความเดิม
เบี้ยยังชีพคนชรา
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ให้กับผู้สูงอายุที่มี ตาบลบางเลน
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
สิทธิตามบัญชี
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
รายชื่อ
ข้อความใหม่
เบี้ยยังชีพคนชรา
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑9,๐๐๐,๐๐๐ 20,๐๐๐,๐๐๐ 21,๐๐๐,๐๐๐
ให้กับผู้สูงอายุที่มี ตาบลบางเลน
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
สิทธิตามบัญชี
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
รายชื่อ

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

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ ๙๐
ได้รับเบี้ยตาม
บัญชีรายชื่อ

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

ร้อยละ ๙๐
ได้รับเบี้ยตาม
บัญชีรายชื่อ

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 ข้อความเดิม
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการในพื้นที่ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ๑,5๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐
ให้กับคนพิการที่มี ตาบลบางเลน
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน,
เงินอุดหนุน, ได้รับเบี้ยตาม
สิทธิตามบัญชี
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน บัญชีรายชื่อ
รายชื่อ
ข้อความใหม่
เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับคนพิการที่มี
สิทธิตามบัญชี
รายชื่อ

คนพิการในพื้นที่
ตาบลบางเลน

๑,5๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

๑,5๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

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

2,5๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

2,6๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน,
ทต.บางเลน

2,7๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐
เงินอุดหนุน, ได้รับเบี้ยตาม
ทต.บางเลน บัญชีรายชื่อ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้ าที่ ๑๒

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ข้อความเดิม
โครงการก่อสร้าง
เพื่อก่อสร้างวางท่อ บริเวณหมู่บ้าน
4,700,000
ถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้าบริเวณ วราพร หมู่ที่ 9
ทต.บางเลน
ระบายน้าบริเวณ
หมู่ที่ 9
หมู่บ้านวราพร
หมู่ที่ 9
ข้อความใหม่
โครงการจ้างเหมา
เพื่อเพิ่ม
บริเวณหมู่บ้าน
400,000
ปรับปรุงถนนซอย
ประสิทธิภาพถนน วราพร หมู่ที่ 9
ทต.บางเลน
บางเลน 28
โดยการลาดยางผิว
(หมู่บ้านวราพร)
ทาง
หมู่ที่ 9

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

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจใน
บริการสาธารณะ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจใน
บริการสาธารณะ

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๓

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมา
เพื่อเพิ่ม
ทางระบายน้า
4,700,000
ปรับปรุงท่อระบาย ประสิทธิภาพการ ซอยวัดสวนแก้ว
ทต.บางเลน
น้า คสล. ซอยวัด
ระบายน้าจาก
หมู่ที่ 1 ได้รับการ
สวนแก้ว หมู่ที่ 1
ครัวเรือน และ
ปรับปรุง
น้าฝน
ข้อความใหม่
โครงการจ้างเหมา
เพื่อเพิ่ม
ทางระบายน้า
4,700,000
ปรับปรุงท่อระบาย ประสิทธิภาพการ ซอยวัดสวนแก้ว
ทต.บางเลน
น้า คสล. ซอยวัด
ระบายน้าจาก
หมู่ที่ 1 ได้รับการ
สวนแก้ว หมู่ที่ 1
ครัวเรือน และ
ปรับปรุง
น้าฝน

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

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
หมู่ที่ 1
และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังในพื้นที่

กองช่าง

ประชาชน
หมู่ที่ 1
และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ลดปัญหาน้าท่วม
ขังในพื้นที่

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๔

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมา
เพื่อเพิ่ม
ทางระบายน้า
12,000,000
ปรับปรุงท่อระบาย ประสิทธิภาพการ และทางเดินเท้า
ทต.บางเลน
น้าและไหล่ทางริม ระบายน้าจาก
ริมถนนบาง
ถนนบางกรวย-ไทร ครัวเรือน และ
กรวย-ไทรน้อย
น้อยหมู่ที่ 1,2,8,9 น้าฝนลงสู่แหล่งน้า หมู่ที่ 1,2,8,9
และหมู่ที่ 10
ธรรมชาติ พร้อม
และ
ปรับปรุงทางเท้า
หมู่ที่ 10
ข้อความใหม่
โครงการจ้างเหมา
เพื่อเพิ่ม
ทางระบายน้า
12,000,000
ปรับปรุงท่อระบาย ประสิทธิภาพการ และทางเดินเท้า
ทต.บางเลน
น้าและไหล่ทางริม ระบายน้าจาก
ริมถนนบาง
ถนนบางกรวย-ไทร ครัวเรือน และ
กรวย-ไทรน้อย
น้อยหมู่ที่ 1,2,8,9 น้าฝนลงสู่แหล่งน้า หมู่ที่ 1,2,8,9
และหมู่ที่ 10
ธรรมชาติ พร้อม
และ หมู่ที่ 10
ปรับปรุงทางเท้า

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

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน หมู่ที่
1,2,8,9 และ
หมู่ที่ 10
รวมทั้ง พื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน ในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย และ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังในพื้นที่

กองช่าง

ประชาชน หมู่ที่
1,2,8,9 และ
หมู่ที่ 10
รวมทั้งพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย และ
ลดปัญหาน้าท่วม
ขังในพื้นที่

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมา
เพื่อเพิ่ม
ถนนซอยบางเลน
3,400,000
ปรับปรุงถนนซอย
ประสิทธิภาพถนน 1 หมู่ที่ 1 ได้รับ
ทต.บางเลน
บางเลน 1
โดยการลาดยางผิว การปรับปรุง
หมู่ที่ 1
ทาง
ข้อความใหม่
โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงถนนซอย
บางเลน 1 หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่ม
ถนนซอยบางเลน
ประสิทธิภาพถนน 1 หมู่ที่ 1 ได้รับ
โดยการลาดยางผิว การปรับปรุง
ทาง

-

3,400,000
ทต.บางเลน

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

-

-

-

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน หมู่ที่
1 และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชน หมู่ที่
1 และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๖

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมา
เพื่อแก้ไขความ
ทางเดินเท้าซอย
3,700,000
ซ่อมแซมทางเดินเท้า ชารุดของทางเดิน เอื้ออารีย์
ทต.บางเลน
ซอยเอื้ออารีย์ หมู่ที่ เท้าให้กลับสูส่ ภาพ หมู่ที่ 10 ได้รับ
10
เดิม
การซ่อมแซม
ข้อความใหม่
โครงการจ้างเหมา
ซ่อมแซมทางเดินเท้า
ซอยเอื้ออารีย์ หมู่ที่
10

เพื่อแก้ไขความ
ชารุดของทางเดิน
เท้าให้กลับสูส่ ภาพ
เดิม

ทางเดินเท้าซอย
เอื้ออารีย์
หมู่ที่ 10 ได้รับ
การซ่อมแซม

-

3,700,000
ทต.บางเลน

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

-

-

-

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน หมู่ที่
10 และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม และ
มีความปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชน หมู่ที่
10 และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมา
เพื่อเพิ่ม
ทางระบายน้า
2,000,000
ปรับปรุงระบบ
ประสิทธิภาพการ ซอยหมู่บ้าน
ทต.บางเลน
ระบายน้า ซอย
ระบายน้าจาก
เจ้าพระยา 5
หมู่บ้านเจ้าพระยา ครัวเรือน และ
หมู่ที่ 2 ได้รับการ
5 (ซอยบางเลน
ระบายปริมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซม
21/1 และซอย
น้าฝน รวมทั้ง
บางเลน 21/2) หมู่ แก้ปัญหาน้าท่วม
ที่ 2
ซ้าซาก
ข้อความใหม่
โครงการจ้างเหมา
เพื่อเพิ่ม
ทางระบายน้า
2,000,000
ปรับปรุงระบบ
ประสิทธิภาพการ ซอยหมู่บ้าน
ทต.บางเลน
ระบายน้า ซอย
ระบายน้าจาก
เจ้าพระยา 5
หมู่บ้านเจ้าพระยา ครัวเรือน และ
หมู่ที่ 1 ได้รับการ
5 (ซอยบางเลน
ระบายปริมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซม
21/1 และซอย
น้าฝน รวมทั้ง
บางเลน 21/2) หมู่ แก้ปัญหาน้าท่วม
ที่ 1
ซ้าซาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน หมู่ที่
2 และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน ในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัย ลด
ปัญหาน้าท่วมขัง
ในพื้นที่ได้

กองช่าง

ประชาชน หมู่ที่
1 และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน ในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม
และมีความ
ปลอดภัย ลด
ปัญหาน้าท่วมขัง
ในพื้นที่ได้

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๘

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 ข้อความเดิม
โครงการ จ้างเหมา เพื่อก่อสร้างศาลาที่ ก่อสร้างศาลาที่
3,700,000
ก่อสร้างศาลาที่พัก พักริมทาง
พักริมทาง แนว
ทต.บางเลน
ริมทาง แนวถนน
ถนนบางกรวยบางกรวย-ไทรน้อย
ไทรน้อย จานวน
จานวน 16 จุด
16 จุด สาเร็จ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ข้อความใหม่
โครงการ จ้างเหมา เพื่อก่อสร้างศาลาที่ ก่อสร้างศาลาที่
3,700,000
ก่อสร้างศาลาที่พัก พักริมทาง
พักริมทาง แนว
ทต.บางเลน
ริมทาง แนวถนน
ถนนบางกรวยบางกรวย-ไทรน้อย
ไทรน้อย จานวน
จานวน 16 จุด
16 จุด สาเร็จ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

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

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวกสบาย ใน
การคมนาคม

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๙

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมา เพื่อเพิ่ม
ขุดลอกทางน้า
4,000,000
ขุดลอกทางน้า
ประสิทธิภาพการ สาธารณประโยชน์
ทต.บางเลน
สาธารณประโยชน์ ระบายน้าจาก
จานวน 43 สาย
จานวน 43 สาย
ครัวเรือนและ
ระบายปริมาณ
น้าฝน
ข้อความใหม่
โครงการจ้างเหมา
ขุดลอกทางน้า
สาธารณประโยชน์
จานวน 43 สาย

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้าจาก
ครัวเรือนและ
ระบายปริมาณ
น้าฝน

ขุดลอกทางน้า
สาธารณประโยชน์
จานวน 43 สาย

-

4,000,000
ทต.บางเลน

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

-

-

-

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวก
สบาย ในการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย
และช่วยลดปัญหา
น้าท่วมในพื้นที่

กองช่าง

ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับประโยชน์

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้รับความ
สะดวก
สบาย ในการ
คมนาคม และมี
ความปลอดภัย
และช่วยลดปัญหา
น้าท่วมในพื้นที่

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๒๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงภูมิ
วงเวียนการไฟฟ้า
500,000
ภูมิทัศน์บริเวณ
ทัศน์บริเวณ
ได้รับการปรับปรุง
ทต.บางเลน
วงเวียนการไฟฟ้า
วงเวียนการไฟฟ้า
บางใหญ่
บางใหญ่ ให้
สวยงามและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

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

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วงเวียนการไฟฟ้า
บางใหญ่มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

หน้ าที่ ๒๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ข้อความเดิม
โครงการก่อสร้างที่ เพื่อก่อสร้าง
ปากคลองบางศรี8,000,000
จอดเรือดับเพลิง
สถานที่สาหรับจอด ราษฎร์ ได้รบั การ
ทต.บางเลน
ปากคลอง
เรือดับเพลิงบริเวณ ก่อสร้างที่จอดเรือ
บางศรีราษฎร์
ปากคลองบางศรี ดับเพลิง
หมู่ที่ 8
ราษฎร์
หมู่ที่ 8
ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างที่ เพื่อก่อสร้าง
ปากคลองบางศรี8,000,000
จอดเรือดับเพลิง
สถานที่สาหรับจอด ราษฎร์ ได้รบั การ
ทต.บางเลน
ปากคลอง
เรือดับเพลิงบริเวณ ก่อสร้างที่จอดเรือ
บางศรีราษฎร์
ปากคลองบางศรี ดับเพลิง
หมู่ที่ 8
ราษฎร์
หมู่ที่ 8

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

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับประโยชน์

ประชาชน
ในเขตพื้นที่ ได้รับ
ความ
พึงพอใจ

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

ประชาชนใน
เขตพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับประโยชน์

ประชาชน
ในเขตพื้นที่ ได้รับ
ความ
พึงพอใจ

สานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๒๒

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 ข้อความเดิม
โครงการปรับปรุง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน ปรับปรุงศูนย์
4,000,000
ซ่อมแซม
การปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.บางเลน
อาคารสานักงาน อาคารสานักงาน ทต.
เทศบาลตาบล
เทศบาล
บางเลน (หลังเก่า) เป็น บางเลน
ตาบลบางเลน
อาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก (หลังใหม่)
(หลังเก่า)
เล็ก ทต.บางเลน
เป็นอาคาร
(หลังใหม่)
ศูนย์พัฒนาเด็ก
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน
เล็กเทศบาลตาบล การปรับปรุงซ่อมแซม
บางเลน
อาคารสถานที่ห้องเรียน
(หลังใหม่)
รู้ ห้องอเนกประสงค์
ในการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมภายใน
แลภายนอกอาคารให้
เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน
(หลังใหม่)
ที่ได้รับการ
ปรับปรุงพร้อม
รองรับสถานที่
และห้องเรียนที่
เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน
(หลังใหม่) จานวน
๑ หลัง

กอง
การศึกษา

หน้ าที่ ๒๓

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ข้อความใหม่
โครงการปรับปรุง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน ปรับปรุงศูนย์
5,000,000
ซ่อมแซมอาคาร การปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.บางเลน
สานักงานเทศบาล อาคารสานักงาน ทต.
เทศบาลตาบล
ตาบลบางเลน
บางเลน (หลังเก่า) เป็น บางเลน
(หลังเก่า)
อาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก (หลังใหม่)
เป็นอาคาร
เล็ก ทต.บางเลน(หลัง
ศูนย์พัฒนา
ใหม่)
เด็กเล็กเทศบาล
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
ตาบลบางเลน
การปรับปรุงซ่อมแซม
(หลังใหม่)
อาคารสถานที่ห้องเรียน
รู้ ห้องอเนกประสงค์ ใน
การเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกอาคาร
เพื่อให้เหมาะกับ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน
(หลังใหม่)
ที่ได้รับการ
ปรับปรุงพร้อม
รองรับสถานที่
และห้องเรียนที่
เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน
(หลังใหม่)
จานวน ๑ หลัง

กอง
การศึกษา

หน้ าที่ ๒๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

