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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ.2561 – 2564 )
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561

ตามที่ เทศบาลตาบลบางเลน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ.
2561 – 2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น
ในปัจ จุ บัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมหลายฉบับ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และกาหนดให้ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ต้ องจั ด ทาโครงการแสดงสาระส าคั ญของกิจ กรรมที่ ต้ องด าเนิ น การ และบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี หรืองบประมาณเพิ่มเติม ให้ถูกต้อง
ตามประเภทของรายจ่าย ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการพัฒนา ต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบาง
เลน จึงมีเหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)

1

บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรื อแผนชุมชน อัน มี ลั กษณะเป็ น การกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นา ที่จัด ทาขึ้น ส าหรั บ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ใช้เป็ นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้ มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทา งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. เพื่อประโยชน์ของประชาชน และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ตามอานาจหน้าที่
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2549 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ ไ ข การเพิ่ ม เติ ม หรื อ การเปลี่ ย นแปลง
แผนพัฒนา ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาเทศบาลและเทศบาล สาหรับเทศบาลตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
เทศบาลตาบลบางเลน ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
พร้อมเหตุผลความจาเป็น ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)

2

โครงการพัฒนาทีเ่ พิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี ในแบบ ผ. 01 รายละเอียดโครงการพัฒนาสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการ แยกเป็นแผนงาน ดังต่อไปนี้
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน จานวน 5 โครงการ
ลาดับ ชื่อโครงการ
1
โครงการฝึกอาชีพทาขนมทองหยอด
(สานักปลัด)
2

โครงการฝึกอาชีพการทาขนมเม็ดขนุน
(สานักปลัด)

3

โครงการฝึกอาชีพการทากระเป๋าผ้า
(สานักปลัด)

4

โครงการฝึกอาชีพการทาพวงกุญแจ
(สานักปลัด)

5

โครงการฝึกอาชีพขนมฝอยทอง
(สานักปลัด)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561) 25,000 บาท
(พ.ศ.2562) 25,000 บาท
(พ.ศ.2563) 25,000 บาท
(พ.ศ.2564) 25,000 บาท
(พ.ศ.2561) 25,000 บาท
(พ.ศ.2562) 25,000 บาท
(พ.ศ.2563) 25,000 บาท
(พ.ศ.2564) 25,000 บาท
(พ.ศ.2561) 25,000 บาท
(พ.ศ.2562) 25,000 บาท
(พ.ศ.2563) 25,000 บาท
(พ.ศ.2564) 25,000 บาท
(พ.ศ.2561) 25,000 บาท
(พ.ศ.2562) 25,000 บาท
(พ.ศ.2563) 25,000 บาท
(พ.ศ.2564) 25,000 บาท
(พ.ศ.2561) 25,000 บาท
(พ.ศ.2562) 25,000 บาท
(พ.ศ.2563) 25,000 บาท
(พ.ศ.2564) 25,000 บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และเป็นโครงการที่ไม่มี
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และเป็นโครงการที่ไม่มี
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และเป็นโครงการที่ไม่มี
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และเป็นโครงการที่ไม่มี
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และเป็นโครงการที่ไม่มี
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

2.แผนงานบริหารทั่วไป จานวน 3 โครงการ
ลาดับ ชื่อโครงการ
1
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง สี่ประตู)
(กองคลัง)
2

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เต๊นท์
(สานักปลัด)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561) 1,140,000 บาท
(พ.ศ.2562) 1,140,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2561) 500,000 บาท
(พ.ศ.2562) 500,000 บาท
(พ.ศ.2563) 500,000 บาท
(พ.ศ.2564) 500,000 บาท

เหตุผลและความจาเป็น
โครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
เพื่อใช้ในกิจกรรมนอกสถานที่
ของเทศบาล และให้บริการ
ประชาชนในการ
ติดตั้งที่ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
ตาบลบางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)

3

ลาดับ ชื่อโครงการ
3
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอน้า
(สานักปลัด)

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

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อใช้ระบายความร้อน ใน
กิจกรรมนอกสถานที่ของ
เทศบาล และบริการแก่
ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
บางเลน

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ ชื่อโครงการ
1
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบางเลน
(สานักปลัด)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561) 3,000,000 บาท
(พ.ศ.2562) 3,000,000 บาท
(พ.ศ.2563) 3,000,000 บาท
(พ.ศ.2564) 3,000,000 บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อเป็นช่องทางให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลฯ และเป็นโครงการที่
ไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 2564)

4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ ชื่อโครงการ
1
โครงการส่งเสริมความรักสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กองการศึกษา)

งบประมาณ

2

โครงการจัดงานวางศิลาฤกษ์
ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน (สานักปลัด)

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

3

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวา (สานักปลัด)

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

(พ.ศ.2561) 5,000 บาท
(พ.ศ.2562) 5,000 บาท
(พ.ศ.2563) 5,000 บาท
(พ.ศ.2564) 5,000 บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อดาเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
เป็นโครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทาง
ศาสนาพุทธ หรือพราหมณ์
เช่น เครื่องสักการะ เครื่อง
บวงสรวง และวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ และเพื่อให้
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลนได้ร่วมกิจกรรม
ในวันสาคัญของชาติ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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5. แผนงานการศึกษา จานวน 5 โครงการ ดังนี้
ลาดับ ชื่อโครงการ
1
โครงการหนูน้อยรักการออม
สอนน้องให้เก็บ
(กองการศึกษา)
2

เครื่องฟอกอากาศ
จานวน 2 เครื่อง
(กองการศึกษา)

3

โต๊ะและเก้าอี้เด็กนักเรียน
(กองการศึกษา)

4

ผ้าม่านพร้อมติดตั้งภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน
(กองการศึกษา)

5

งบประมาณ
(พ.ศ.2561) 5,000 บาท
(พ.ศ.2562) 5,000 บาท
(พ.ศ.2563) 5,000 บาท
(พ.ศ.2564) 5,000 บาท
(พ.ศ.2561) 140,000 บาท
(พ.ศ.2562) 140,000 บาท
(พ.ศ.2563) 140,000 บาท
(พ.ศ.2564) 140,000 บาท
(พ.ศ.2561) 45,000 บาท
(พ.ศ.2562) 45,000 บาท
(พ.ศ.2563) 45,000 บาท
(พ.ศ.2564) 45,000 บาท
(พ.ศ.2561) 100,000 บาท
(พ.ศ.2562) 100,000 บาท
(พ.ศ.2563) 100,000 บาท
(พ.ศ.2564) 100,000 บาท

โครงการสาหรับการพัฒนา พ.ศ.2561) 350,000 บาท
ระบบบริหารจัดการศึกษา (พ.ศ.2562) 350,000 บาท
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
(พ.ศ.2563) 350,000 บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้า (พ.ศ.2564) 350,000 บาท
สู่ประเทศไทย 4.0
(กองการศึกษา)
6. แผนงานสาธารณสุข จานวน 2 โครงการ ดังนี้

ลาดับ ชื่อโครงการ
1
โครงการอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชดาริ สาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฯ)

งบประมาณ

2

(พ.ศ.2561) 50,000 บาท
(พ.ศ.2562) 50,000 บาท
(พ.ศ.2563) 50,000 บาท
(พ.ศ.2564) 50,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
(อผส.) และแกนนาสุขภาพ
(กองสาธารณสุขฯ)

(พ.ศ.2561) 340,000 บาท
(พ.ศ.2562) 340,000 บาท
(พ.ศ.2563) 340,000 บาท
(พ.ศ.2564) 340,000 บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อส่งเสริม่ให้เด็กรู้จักการออมและ
เป็นโครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลนและเป็น
โครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
เพื่อใช้ในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเป็นโครงการที่ไม่มีบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลนและเป็น
โครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
เพื่อสาหรับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
และเป็นโครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่ออุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลนและเป็น
โครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ให้ความรู้แก่อาสาสมัครฯ เพื่อเป็นแกน
นาด้านสุขภาพแก่ประชาชน และเป็น
โครงการที่ไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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7. แผนงานเคหะชุมชน จานวน 4 โครงการ ดังนี้
ลาดับ ชื่อโครงการ
1
ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ส่วนกลาง
(สี่ประตู) (กองช่าง)
2
โครงการซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต ซอยวัดสวน
แก้ว หมู่ที่ 1 พร้อมตีเส้น
จราจร (กองช่าง)
3
โครงการซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีต ซอยไปรษณีย์
หมู่ที่ 6,7,11 พร้อมตีเส้น
จราจร (กองช่าง)
4.
โครงการจัดซื้อรถสุขา
เคลื่อนที่
(กองสาธารณสุขฯ)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561) 1,140,000 บาท
(พ.ศ.2562) 1,140,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2561) 3,482,000 บาท
(พ.ศ.2562) 3,482,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2561) 2,807,000 บาท
(พ.ศ.2562) 2,807,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2561) 12,000,000 บาท
(พ.ศ.2562) 12,000,000 บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในกิจกรรมงาน
กองช่างและเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพื่อซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ 1 ตาบล
บางเลนและเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพื่อซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ 6,7,11
ของตาบลบางเลนและเป็นโครงการที่
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)
เพื่อให้บริการประชาชน ในกิจกรรมต่างๆ
ของทางเทศบาลและเป็นโครงการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจานวนงบประมาณพร้อมทั้ง
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25612564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบสาธารณูปโภคและ
การสาธารณสุข
3.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชนส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 25๖4) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 25๖3
ปี พ.ศ. 25๖4
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
5
5

125,000
125,000

5
5

125,000
125,000

5
5

1
1
2

12,000,000
340,000
12,340,000

1
1
2

12,000,000
340,000
12,340,000

2
1
3

6,289,000
50,000
6,339,000

2
1
3

6,289,000
50,000
6,339,000

1
1

50,000
50,000

1
1

3,000,000
3,000,000

1
1

3,000,000
3,000,000

1
1

3,000,000
3,000,000

1
1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)

125,000
125,000

340,000
340,000

8

5
5

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

125,000
125,000

20
20

500,000
500,000

340,000
340,000

2
4
6

24,000,000
1,360,000
25,360,000

1
1

50,000
50,000

4
4
8

12,578,000
200,000
12,778,000

1
1

3,000,000
3,000,000

4
4

12,000,000
12,000,000

1
1

แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน
๕.2 แผนงานบริหารทัว่ ไป
5.6 แผนงานการเคหะชุมชน
5.9 แผนงานการศึกษา
รวม
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
6.3 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทัง้ สิน้ (1 - 7)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 25๖4) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 25๖3
ปี พ.ศ. 25๖4
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3
1
4
8

2,140,000
1,140,000
635,000
3,915,000

3
1
4
8

2,140,000
1,140,000
635,000
3,915,000

2

1,000,000

2

1,000,000

4
6

635,000
1,635,000

4
6

635,000
1,635,000

3
1
4
23

1,005,000
5,000
1,010,000
26,729,000

2
1
3
22

505,000
5,000
510,000
26,229,000

2
1
3
17

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)

505,000
5,000
510,000
5,660,000

9

2
1
3
17

505,000
5,000
510,000
5,660,000

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
10
2
16
28

6,280,000
2,280,000
2,540,000
11,100,000

9
4
13
79

2,520,000
20,000
2,540,000
64,278,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูร่ องรับการอยูอ่ าศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพือ่ การอยูอ่ าศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอาชีพทาขนม เพือ่ ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่ ส่งเสริมผู้ร่วมกิจกรรม
25,000
25,000
25,000
25,000
ทองหยอด
ผู้ร่วมโครงการ
ให้มคี วามชานาญ
2 โครงการฝึกอาชีพทาขนม เพือ่ ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่ ส่งเสริมผู้ร่วมกิจกรรม
เม็ดขนุน
ผู้ร่วมโครงการ
ให้มคี วามชานาญ

25,000

25,000

25,000

25,000

3 โครงการฝึกอาชีพทาขนม เพือ่ ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่ ส่งเสริมผู้ร่วมกิจกรรม
กระเป๋าผ้า
ผู้ร่วมโครงการ
ให้มคี วามชานาญ

25,000

25,000

25,000

25,000

4 โครงการฝึกอาชีพทา
พวงกุญแจ

เพือ่ ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่ ส่งเสริมผู้ร่วมกิจกรรม
ผู้ร่วมโครงการ
ให้มคี วามชานาญ

25,000

25,000

25,000

25,000

5 โครงการฝึกอาชีพทาขนม เพือ่ ส่งเสริมและฝึกอาชีพแก่ ส่งเสริมผู้ร่วมกิจกรรม
ฝอยทอง
ผู้ร่วมโครงการ
ให้มคี วามชานาญ

25,000

25,000

25,000

25,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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แบบ ผ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 75
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ร้อยละ 75
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ร้อยละ 75
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ร้อยละ 75
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ร้อยละ 75
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ชานาญ และสามารถนา
ไปประกอบอาชีพได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ชานาญ และสามารถนา
ไปประกอบอาชีพได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ชานาญ และสามารถนา
ไปประกอบอาชีพได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ชานาญ และสามารถนา
ไปประกอบอาชีพได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ชานาญ และสามารถนา
ไปประกอบอาชีพได้

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

แบบ ผ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กบั ภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเทีย่ วทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะ
หน่วยงาน
(ผลผลิต
2561
2562
2563
2564
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการซ่อมแซมแอสฟัลท์
เพือ่ ซ่อมแซมถนน ในเขตพืน้ ที่
ถนนจานวน 1 เส้น
3,482,000 3,482,000
ความพึงพอใจ
การคมนาคมสะดวกและ
กองช่าง
คอนกรีต ซอยวัดสวนแก้ว
หมูท่ ี่ 1 พร้อมตีเส้นจราจร
คิดเป็นร้อยละ 80 ปลอดภัย
หมูท่ ี่ 1 พร้อมตีเส้นจราจร
ของคนในพืน้ ที่
2 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ เพือ่ ซ่อมแซมถนน ในเขตพืน้ ที่
คอนกรีต ซอยไปรษณีย์ หมูท่ ี่ 6, หมูท่ ี่ 6,7,11 พร้อมตีเส้นจราจร
7,11 พร้อมตีเส้นจราจร

3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุ

ถนนจานวน 1 เส้น

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
อบรมให้ความรู้อาสาสมัครเพือ่ ให้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้
สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้
อย่างถูกต้อง

2,807,000

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
50,000

2,807,000

ความพึงพอใจ
การคมนาคมสะดวกและ
คิดเป็นร้อยละ 80 ปลอดภัย
ของคนในพืน้ ที่

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

2564
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจ
อาสาสมัครมีความ ใส่ จากสังคมมากขึ้น
รู้ และเข้าใจขั้นตอน
การดูแลผู้สูงอายุ

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูร่ องรับการอยูอ่ าศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้กา้ วหน้า ปลอดภัยและยัง่ ยืน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะ
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รับความ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับความ สานักปลัด
อานาจหน้าทีข่ องเทศบาล
เดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตามอานาจหน้าทีข่ องเทศบาล
ความพึงพอใจ ช่วยเหลือ ตามอานาจ
ตาบลบางเลน
ตัวเองได้ในการดารงชีพ
ตาบลบางเลน
หน้าทีข่ องเทศบาล
ตาบลบางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยูร่ องรับการอยูอ่ าศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ที่ 6 พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ อันดีงาม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
6.2 แผนงานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมความรัก สถาบัน เพือ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ส่งเสริมการให้การมี
5,000
5,000
5,000
5,000 100 % ของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในสถาบันชาติศาสนา และ
ส่วนร่วมของประชาชน
การใช้งบ
พระมหากษัตริย์
ประมาณ
2 โครงการจัดงานวางศิลาฤกษ์
เพือ่ จ่ายในการจัดกิจกรรม
การจัดพิธกี รรมมงคล
500,000
100 % ของ
ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล งานพิธวี างศิลาฤกษ์กอ่ สร้าง
เพือ่ ก่อสร้างอาคาร
การใช้งบ
ตาบลบางเลน
อาคารหลังใหม่
เทศบาลตาบลบางเลน
ประมาณ
3 โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพือ่ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประชาชนในเขตพืน้ ที่
500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70
5 ธันวา
และเพือ่ ให้ประชาชนในเขตพืน้ ที่ เทศบาลตาบลบางเลน
ของการมีส่วน
เทศบาลตาบลบางเลนได้เข้าร่วม ได้ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ
ร่วมในกิจกรรม
กิจกรรมในวันสาคัญของชาติ
6.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการหนูน้อยรักการออม
เพือ่ ส่งเสริมการออม และสร้าง อบรมให้ความรู้ แก่
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ 80
สอนน้องให้เก็บ
ลักษณะนิสัยการใช้จ่ายอย่าง นักเรียนศูนย์พฒ
ั นา
ผู้ร่วมกิจกรรม
ประหยัดแก่เยาวชน
เด็กเล็กตาบลบางเลน
ได้รับความรู้
2 โครงการสาหรับการพัฒนาระบบ เพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยกระดับการศึกษา
350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 65
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
ในเขตพืน้ ทีต่ าบลบางเลน
ของประสิทธิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพการศึกษา
เพือ่ เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
เพือ่ เข้าสู่ประเทศไทย 4.0

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กิจกรรมได้รับ
การตอบสนอง
จากคนในพืน้ ที่
ความสิริมงคลแก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลบางเลน
ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในกิจกรรม
และได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

กอง
การศึกษา
สานักปลัด

สานักปลัด

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้อบรมมีความรู้
และความเข้าใจ
ในการออมเงิน
ประสิทธิภาพในด้าน
การบริหารการศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะ
(ผลผลิต
2561
2562
2563
2564
(KPI)
ได้รับ
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอุดหนุนสาหรับ
เพือ่ สนับสนุนให้ชุมชน/หมูบ่ ้านเกีย่ วกับ
โครงการพระราชดาริ
340,000 340,000 340,000 340,000 ร้อยละ 75 ของกิจกรรม ประชาชนได้รับประโยชน์
การดาเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข
พระราชดาริ สาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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แบบ ผ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ

เพือ่ จัดซื้อรถยนต์ สาหรับ
ใช้ในงานด้านงานช่าง

2 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ

เพือ่ จัดซื้อรถยนต์ สาหรับ
ใช้ในงานด้านงานคลัง

3 แผนงานบริหารทัว่ ไป

ครุภัณฑ์อนื่ ๆ

4 แผนงานบริหารทัว่ ไป
5 แผนงานการศึกษา
6 แผนงานการศึกษา

7 แผนงานการศึกษา

เต็นท์

เพือ่ จัดซื้อเต๊นท์ บริการ
ประชาชน
ครุภัณฑ์สานักงาน พัดลมไอน้า
เพือ่ บริการประชาชนใน
ตาบลบางเลน
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องฟอกอากาศ เพือ่ ติดตัง้ ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน
ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะเก้าอีน้ ักเรียน เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบางเลน
ครุภัณฑ์สานักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตัง้ ติดตัง้ ผ้าม่านภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บางเลน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เป้าหมาย
2561
(บาท)
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1,140,000
และขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง (สี่ประตู)
จานวน 1 คัน
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
1,140,000
ขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง สี่ประตู)
จานวน 1 คัน
เพือ่ จัดซื้อเต๊นท์ทดแทนของเดิมและ
500,000
เพิม่ เติมเพือ่ บริการประชาชน
เพือ่ บรรเทาความร้อนจากสภาพอากาศ
500,000

แบบ ผ
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,140,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

1,140,000

กองคลัง

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

จานวน 2 เครื่อง

140,000

140,000

140,000

140,000

กองการศึกษา

โต๊ะเก้าอีส้ าหรับนักเรียนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลบางเลน

45,000

45,000

45,000

45,000

กองการศึกษา

ผ้าม่านในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลบางเลน

100,000

100,000

100,000

100,000

กองการศึกษา
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ที่

แผนงาน

1 แผนงานเคหะและชุมชน

หมวด

ครุภัณฑ์อนื่ ๆ

ประเภท

รถสุขาเคลือ่ นที่

บัญชีครุภัณฑ์ (เปลีย่ นแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
(บาท)
เพือ่ ให้บริการประชาชนใน โครงการจัดซือ้ รถสุขาเคลือ่ นที่
ข้อความเดิม
การจัดกิจกรรมของเทศบาล จานวน 1 คัน
10,000,000
ข้อความใหม่
12,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลบางเลน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
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แบบ ผ
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
ข้อความเดิม
10,000,000
ข้อความใหม่
12,000,000

2564
(บาท)

เปลี่ยนแปลง
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กบั ภาคบริหาร ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและท่องเทีย่ วทีม่ ีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ที่ 3 เสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิม่
1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทัง้ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
1.1 แผนงานงบกลาง
งบประมาณและทีผ่ า่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่าจะ
หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ข้อความเดิม
1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
เพือ่ สนับสนุนองค์กรทีท่ างาน งบประมาณในการสนับสนุน 40,000 40,000
40,000 40,000 ร้อยละ 70 การประสานงานด้าน สานักปลัด
ส่วนท้องถิ่น
ให้กบั องค์กรปกครองส่วน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อ
ของความสาเร็จ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไป
ท้องถิ่น
จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ในการประสาน ด้วยความเรียบร้อย
ข้อความใหม่
งานด้านจัดซื้อ
โครงการศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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