ปกหน้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)
แก้ไข เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่ เทศบาลต าบลบางเลน ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น
ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมหลายฉบับ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และกาหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดทาโครงการแสดงสาระสาคัญของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณเพิ่ มเติม ให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย
ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบางเลน จึงมีเหตุผลและความจาเป็นในการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง (ครั้ ง ที่ 11) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)

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
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ข้อ 21, 22, 22/1 และ 22/2 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น จั ดท าร่ า งแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นที่ เพิ่ ม เติ มหรื อ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประชาคมท้อ งถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้ บริ หารท้องถิ่นพิจ ารณาอนุ มัติร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิน่ ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาเทศบาลและเทศบาล สาหรับเทศบาลตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
เทศบาลตาบลบางเลน ได้จั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
(ครั้ ง ที่ 11) เทศบาลต าบลบางเลน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่ ง มี โ ครงการพั ฒ นาที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลความจาเป็น ดังนี้
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หน้าที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน แบบ ผ.02 (บัญชีโครงการพัฒนา)
รายละเอีย ดโครงการพัฒ นาส าหรั บ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน
แบ่งเป็น
โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต
(พ.ศ.2562)
บาท กล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่
เทศบาลตาบลบางเลน (สานักปลัด) (พ.ศ.2563)
บาท ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565) 10,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
2. โครงการ Big Cleaning Day
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
(กิจกรรม 5 ส) (สานักปลัด)
(พ.ศ.2562)
บาท และสิ่งแวดล้อมที่ทางานให้ดี
(พ.ศ.2563)
บาท ยิ่งขึ้น
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565) ไม่ได้ใช้งบประมาณ
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หน้าที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
3. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
องค์กร กิจกรรมทาบุญตัก
(พ.ศ.2562)
บาท ความสามัคคีสมานฉันท์ ของผู้บริหาร
บาตรสานักงานเทศบาล
(พ.ศ.2563)
บาท สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของ
ตาบลบางเลน ประจาปี
(พ.ศ.2564)
บาท เทศบาลตาบลบางเลน
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(พ.ศ.2565) 80,000 บาท - เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจน
(สานักปลัดฯ)
ความร่วมมือระหว่างบุคลากรเทศบาล
ตาบลบางเลน
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมร่วมกันของบุคลากรอันเป็น
ประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ อีกทั้งยังเป็น
ส่วนร่วมในการทานุบารุงและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของเทศบาล
- เพื่อสืบสานจารีตประเพณีที่สืบทอดกัน
มายาวนาน สร้างความเชื่อมั่นแก่
พนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ ของบุคลากรภายในและ
ภายนอกองค์กร
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หน้าที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เดิม
อุด หนุ น การไฟฟ้ า นครหลวง
ภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2561) 1,000,000 บาท เพื่อขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้า
(กองช่าง)
(พ.ศ.2562) 1,000,000 บาท สาธารณะในพื้น ที่ ต าบลบาง
(พ.ศ.2563) 1,000,000 บาท เลน
(พ.ศ.2564) 1,000,000 บาท
(พ.ศ.2565) 1,000,000 บาท

2.

โครงการขยายเขตประปาสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
(กองช่าง)

ใหม่
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
เดิม
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
ใหม่
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
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1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
4,000,000 บาท
อุดหนุนการประปานครหลวง
500,000 บาท เ พื่ อ ข ย า ย เ ข ต ก า ร ติ ด ตั้ ง
500,000 บาท ประปาสาธารณะในพื้ น ที่
500,000 บาท ตาบลบางเลน
500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
800,000 บาท

หน้าที่ ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แผนงานเคหะและชุมชน
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
3. เดิม
เดิม
เดิม
สนับ สนุ นการบริห ารงาน ด้านวัส ดุ (พ.ศ.2561) 1,000,000 บาท สนั บ สนุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ
ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ในการ (พ.ศ.2562) 1,000,000 บาท ในการดาเนินการตามอานาจ
จัดหาวัสดุต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ (พ.ศ.2563) 1,000,000 บาท หน้าที่
เพื่ อ ใช้ ใ นส านั ก งานและบริ ก าร (พ.ศ.2564) 1,000,000 บาท
สาธารณะ เช่ น วั ส ดุ ส านั กงาน (พ.ศ.2565) 1,000,000 บาท
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ครุ ภั ณ ฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ฯลฯ (กองช่าง)
ใหม่
สนับสนุนการบริหารงาน ด้านวัสดุ
ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการต่ า งๆ ในการ
จัดหาวัส ดุต่างๆ ตามอานาจหน้ าที่
เพื่ อ ใช้ ใ นส านั ก งานและบริ ก าร
สาธารณะ เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุ
คอมพิ ว เตอร์ วั ส ดุ โ ฆษณาและ
เผยแพร่ วั ส ดุ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ วั ส ดุ
งานบ้านงานครัว ฯลฯ (กองช่าง)

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

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ใหม่
1,000,000 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น ค่ า วั ส ดุ ต่ า งๆ
1,000,000 บาท ในการดาเนินการตามอานาจ
1,000,000 บาท หน้าที่
1,000,000 บาท
2,710,000 บาท

หน้าที่ ๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
รายการครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ใน แบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์) รายละเอียดครุภัณฑ์ แยกตามแผนงาน
แบ่งเป็น
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1. จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก มู ล ฝอยแบบคอน เดิม
เทนเนอร์ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์ (พ.ศ.2561)
บาท
เมตร (กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565) 3,000,000 บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อใช้ในการจัดเก็บมูลฝอยใน
จุ ด ที่ มี ป ริ ม าณมู ล ฝอยเป็ น
จ านวนมาก เช่ น ตามตลาด
วัด สานักงานใหญ่ ฯลฯ

ใหม่
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565) 3,500,000 บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๗

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
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)

2

1,500,00๐

2

1,500,00๐

2

1,500,00๐

2

1,500,00๐

2

4,800,00๐

10

10,800,00๐

2

1,500,00๐

2

1,500,00๐

2

1,500,00๐

2

1,500,00๐

2

4,800,00๐

10

10,800,00๐

0

๐

0

0

0

0

0

0

1

10,000,000

1

10,000,000

0

๐

0

0

0

0

0

0

1

10,000,000

1

10,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
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)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01
ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

2

2,710,000

6

6,710,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

1,000,000

2

2,710,000

6

6,710,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1

80,000

1

80,000

0
3

0
2,500,00๐

0
3

0
2,500,00๐

0
3

0
2,500,00๐

0
3

0
2,500,00๐

1
6

80,000
17,590,00๐

1
18

80,000
27,590,00๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑๐

บัญชีโครงการที่เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการปรับปรุง - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
- ซ่อมแซมระบบกล้อง
10,000,000 กล้องวงจรปิด
ซ่อมแซมกล้องวงจร ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) วงจรปิด จานวน 29 จุด
ทต.บางเลน สามารถใช้งาน
ปิด (CCTV)
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
รวมทั้งสิ้น 74 ตัว
ได้ตามปกติ
ตามปกติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่
และผูส้ ัญจรไปมา
- กล้องวงจรปิด
จานวน 29 จุด
รวมทั้งสิ้น 74 ตัว
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

หน้าที่ ๑๒

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. โครงการ Big
- เพื่อเสริมสร้าง
- สถานที่ปฏิบัติงานได้
ไม่ใช้
เทศบาลตาบล
Cleaning Day
บรรยากาศและ
มาตรฐาน
งบประมาณ บางเลยสะอาด
(กิจกรรม 5 ส)
สิ่งแวดล้อมที่ทางาน
ได้มาตรฐาน
ให้ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถานที่ทางานมี
คุณภาพ ได้
มาตรฐานและ
สะอาด พร้อม
ให้บริการ
ประชาชน

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้าที่ ๑๓

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 ๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
3. โครงการ
- เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความสามัคคี
- คณะผู้บริหาร สมาชิก
80,000 ความพึง
เสริมสร้าง
สมานฉันท์ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร สภาฯ พนักงานเทศบาล
ทต.บางเลน พอใจใน
วัฒนธรรม
ของเทศบาลตาบลบางเลน
กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นา
กิจกรรม
องค์กร กิจกรรม - เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนความร่วมมือ
ชุมชน ประชาชน รวม
มากกว่า
ทาบุญตักบาตร ระหว่างบุคลากรเทศบาลตาบลบางเลน
250 คน
ร้อยละ 80
สานักงาน
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน
ขึ้นไป
เทศบาลตาบล ของบุคลากรอันเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ อีกทั้งยัง
บางเลน
เป็นส่วนร่วมในการทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประจาปี
ตามพันธกิจของเทศบาล
งบประมาณ
- เพื่อสืบสานจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน
พ.ศ. 2565
สร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ของ
บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิด
ขวัญและ
กาลังใจในการ
ปฏิบัติงานในปี
พ.ศ.2565

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้าที่ ๑๔

บัญชีโครงการทีแ่ ก้ไขเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการขยาย
อุดหนุนการไฟฟ้านคร เขตพื้นที่ตาบลบางเลน
เดิม
เขตไฟฟ้า
หลวงเพื่อขยายเขต
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
สาธารณะภายใน การติดตั้งไฟฟ้า
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
เขตเทศบาลตาบล สาธารณะในพื้นที่
บางเลน
ตาบลบางเลน
ใหม่
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากโครงการ

ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจในบริการ
สาธารณะ

กองช่าง

หน้าที่ ๑๖

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. โครงการขยายเขต
อุดหนุนการประปานคร
เขตพื้นที่ตาบลบางเลน เดิม
ประชาชนได้รบั
ประปาสาธารณะ
หลวงเพื่อขยายเขตการ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประโยชน์จาก
ภายในเขตเทศบาล
ติดตั้งประปาสาธารณะใน
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน โครงการ
ตาบลบางเลน
เขตพื้นที่ตาบลบางเลน
ใหม่
500,000 500,000 500,000 500,000 800,000
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจในบริการ
สาธารณะ

กองช่าง

หน้าที่ ๑๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แผนงานเคหะและชุมชน
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. เดิม
สนับสนุนการ
สนับสนุน ค่า
เขตพื้นที่ตาบลบางเลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
บริหารงาน ด้านวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ใน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน ได้รับ
ให้แก่ส่วนราชการ
การดาเนินการตาม
ประโยชน์
ต่างๆ ในการจัดหา
อานาจหน้าที่
จากโครงการ
วัสดุต่างๆ ตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อใช้ใน
สานักงานและบริการ
สาธารณะ เช่น วัสดุ
สานักงาน ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจในบริการ
สาธารณะ

กองช่าง

หน้าที่ ๑๘

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แผนงานเคหะและชุมชน
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ต่อ) ใหม่
สนับสนุนการ
สนับสนุนค่าวัสดุ เขตพื้นที่ตาบลบางเลน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,710,000 ประชาชน
บริหารงาน ด้านวัสดุ ต่าง ๆ ในการ
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน ได้รับ
ให้แก่ส่วนราชการ
ดาเนินการตาม
ประโยชน์
ต่างๆ ในการจัดหา
อานาจหน้าที่
จากโครงการ
วัสดุต่างๆ ตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อใช้ใน
สานักงานและบริการ
สาธารณะ เช่น วัสดุ
สานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจในบริการ
สาธารณะ

กองช่าง

หน้าที่ ๑๙

บัญชีครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๒๐

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ. 03

6. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1.

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์
รถบรรทุก
ยานพาหนะ มูลฝอยแบบ
คอนเทน
เนอร์

วัตถุประสงค์
จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบ
คอนเทนเนอร์ขนาดความจุ 8
ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บมูลฝอยในจุดที่มีปริมาณ
มูลฝอยเป็นจานวนมาก เช่น
ตามตลาด วัด สานักงานใหญ่
ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุกมูลฝอยแบบ
คอนเทนเนอร์ชนิด 6 ล้อ

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

เดิม
-

-

-

-

3,0๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

-

-

3,5๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ใหม่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 )แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 11) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๒๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปก หลัง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

