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แผนพัฒนาท้องถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๓)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่ เทศบาลต าบลบางเลน ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น
ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมหลายฉบับ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และกาหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดทาโครงการแสดงสาระสาคัญของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณเพิ่มเติม ให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย
ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบางเลน จึงมีเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๓)

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 นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมห รื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้ บริ หารท้องถิ่นพิจ ารณาอนุ มัติร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาเทศบาลและเทศบาล สาหรับเทศบาลตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
เทศบาลตาบลบางเลน ได้จั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
(ครั้งที่ 3) เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลความจาเป็น ดังนี้
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๓)

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแบบ ผ.02 (บัญชีโครงการพัฒนา) รายละเอียด
โครงการพัฒนาสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ (พ.ศ.2561)
บาท เพื่อลดการเกิดภาวะก๊าซเรือน
มีส่วนร่วมเพื่อรับมือกับการ
(พ.ศ.2562)
บาท กระจก และส่งเสริมให้เกิด
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขต (พ.ศ.2563)
50,000 บาท ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม
พื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2564)
บาท
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2565)
บาท
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 7 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
2. โครงการจัดซื้อเนินชะลอความเร็ว
(พ.ศ.2561)
บาท เพื่ออานวยความสะดวกและ
สาเร็จรูปพร้อมติดตั้งซอยบางเลน ๕ (พ.ศ.2562)
บาท เพิ่มความปลอดภัยในการ
(วัดสวนแก้ว), ซอยบางเลน ๘
(พ.ศ.2563) 431,740 บาท คมนาคม
(วัดศรีราษฎร์), ซอยบางเลน ๒๑
(พ.ศ.2564)
บาท
(วัดบางเลนเจริญ), ซอยบางเลน ๒๑/ (พ.ศ.2565)
บาท
๒ (ร่วมใจสามัคคี), ซอยไปรษณีย์ตอน
ปลาย และซอยบางเลน ๒๓/๒
(เจ้าพ่อเขาเขียว) (กองช่าง)
3. โครงการจัดซื้อกระจกส่องทางโค้ง
(พ.ศ.2561)
บาท เพื่ออานวยความสะดวกและ
สแตนเลส ขนาด ๓๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง (พ.ศ.2562)
บาท เพิ่ ม ความปลอดภั ย ในการ
(กองช่าง)
(พ.ศ.2563) 437,000 บาท คมนาคม
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
4. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบาย (พ.ศ.2561)
บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
น้าและไหล่ทาง ริมถนนบางใหญ่ - (พ.ศ.2562)
บาท ระบายน้าของชุมชนและ
บางคูลัด และริมถนนบางกรวย (พ.ศ.2563) 21,500,000 บาท รองรับการระบายน้าฝน
ไทรน้อย หมู่ที่ ๙ (กองช่าง)
(พ.ศ.2564)
บาท ลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ พร้อม
(พ.ศ.2565)
บาท ไหล่ทาง
5. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายบอก (พ.ศ.2561)
บาท เพื่อแก้ไขความชารุดของป้าย
ซอย (กองช่าง)
(พ.ศ.2562)
บาท บอกซอย
(พ.ศ.2563) 150,000 บาท
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๓)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
6. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้า ซอยหมู่บ้าน
เจ้าพระยา ๕ (ซอยบางเลน ๒๑/๑
และซอยบางเลน ๒๑/๒) หมู่ที่ ๑
(กองช่าง)
7.

8.

โครงการจัดซื้อโคมไฟชนิดไดโอด
เปล่งแสง LED (Light Emitting
Diode) (ยกเว้นซอยวัดบางเลนเจริญ
(บางเลน 21), ซอยบางเลน 1 หมู่ที่
1, ซอยวัดศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8 และ
ซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 6,7 และ หมู่ที่
11) (กองช่าง)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า
ยกระดับซอยบางเลน 8/1
(ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บางเลน) หมู่ที่ 8 (กองช่าง)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563) 4,300,000
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผลและความจาเป็น
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ระบายน้าจากครัวเรือน และ
ระบายปริมาณน้าฝน รวมทั้ง
แก้ปัญหาน้าท่วมซ้าซากพร้อม
ปรับปรุงถนน

(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 7,289,100 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างและเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 1,620,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เพื่ อ ก่ อ สร้ า งทางเดิ น เท้ า
ยกระดั บ และอ านวยความ
สะดว กในการสั ญ จรของ
ประชาชน

3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
9. โครงการติดตั้งเสาส่งสัญญาณเครื่อง (พ.ศ.2561)
กระจายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์
(พ.ศ.2562)
ครบชุด (งานประชาสัมพันธ์
(พ.ศ.2563) 229,000
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
-

เหตุผลและความจาเป็น
บาท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
บาท ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
บาท อย่างทั่วถึง
บาท
บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
10. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ (พ.ศ.2561)
บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้กับพนักงานป้องกันและบรรเทา (พ.ศ.2562)
บาท ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
สาธารณภัย
(พ.ศ.2563)
บาท ภัย
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ.2564) 100,000 บาท
สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2565) 100,000 บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๓)

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
11. เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
(พ.ศ.2562)
บาท ฝึกอบรมแบะสัมมนาด้าน
(กองการศึกษา)
(พ.ศ.2563) 15,500 บาท กิจกรรมพัฒนาเด็กและ
แบ่งเป็น
เยาวชน กีฬา และ
- สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
นันทนาการ
4,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
- สาหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
ฝึกอบรมและสัมมนาการ
และบุคลากรทางการศึกษา
จัดระบบประกันคุณภาพ
11,000 บาท การศึกษาภายในสถานศึกษา
(พ.ศ.2564) 15,500 บาท ปฐมวัยขององค์กรปกครอง
แบ่งเป็น
ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวง
- สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
การประกันคุณภาพ พ.ศ.
4,500 บาท 2561
- สาหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา
11,000 บาท
(พ.ศ.2565) 15,500 บาท
แบ่งเป็น
- สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
4,500 บาท
- สาหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา
11,000 บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๓)

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์) รายละเอียดโครงการ
พัฒนาสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดังต่อไปนี้
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. จัดซื้อ- ถังดับเพลิง CO2 ขนาด 15 (พ.ศ.2561)
บาท ติดตั้งในพื้นที่สานักงาน
ปอนด์พร้อมขาตั้งถังดับเพลิง จานวน (พ.ศ.2562)
บาท เทศบาลตาบลบางเลนและใน
15 ชุด และถังดับเพลิงชนิดผงเคมี (พ.ศ.2563) 100,000 บาท เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
แห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จานวน 25 (พ.ศ.2564)
บาท บางเลน
ถัง (งานป้องกันและบรรเทา
(พ.ศ.2565)
บาท
สาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล)
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
2. จัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น แบบ (พ.ศ.2561)
บาท ติดตั้งในพื้นที่ศูนย์ป้องกันฯ
ต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จานวน 1
(พ.ศ.2562)
บาท เทศบาลตาบลบางเลน
เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทา
(พ.ศ.2563)
บาท
สาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2564)
30,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
3. จัดซื้อเครื่องกรองน้า จานวน 1
(พ.ศ.2561)
บาท ติดตั้งในพื้นที่ศูนย์ป้องกันฯ
เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทา
(พ.ศ.2562)
บาท เทศบาลตาบลบางเลน
สาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564)
30,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๖

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
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

1

50,000

0

0

0

0

1

50,000

0

๐

0

๐

1

50,000

0

0

0

0

1

50,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและการ
สาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-แผนงานงบกลาง
รวม
4. การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็น
ประชารัฐ
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

๐

0

๐

6

27,047,740

2

8,909,100

0

0

8

35,956,840

0

๐

0

๐

6

27,047,740

2

8,909,100

0

0

8

35,956,840

0

๐

0

0

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

0

๐

0

0

1

100,000

1

100,000

1

100,000

5

360,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
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)

0

๐

0

๐

0

0

2

60,000

0

0

2

60,000

0

๐

0

๐

0

0

2

60,000

0

0

2

60,000

0

๐

0

๐

1

15,500

1

15,500

1

15,500

3

46,500

0
0

๐
0

0
0

๐
0

1
9

15,500
27,213,240

1
6

15,500
9,084,600

1
2

15,500
115,500

3
17

46,500
36,413,340

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

1

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือด้าน
การมีส่วนร่วมเพื่อ
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบล
บางเลน

วัตถุประสงค์
เพื่อลดการเกิด
ภาวะก๊าซเรือน
กระจก และ
ส่งเสริมให้เกิด
ความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
(บาท)
50,000
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
60%

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลตาบล
บางเลนมีส่วนร่วม
ในการดาเนิน
กิจกรรมลดการ
เกิดภาวะก๊าซ
เรือนกระจก และ
ส่งเสริมให้เกิด
ความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๑๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการติดตั้ง
2. โครงการจัดซื้อเนิน เพื่อเพิ่มความ
ชะลอความเร็ว
ปลอดภัยในการ
เนินชะลอ
สาเร็จรูปพร้อม
คมนาคม
ความเร็ว
ติดตั้งซอยบางเลน ๕
สาเร็จรูป จานวน
(วัดสวนแก้ว), ซอย
๒4 จุด
บางเลน ๘ (วัดศรี
ราษฎร์), ซอยบาง
เลน ๒๑ (วัดบางเลน
เจริญ), ซอยบาง
เลน ๒๑/๒ (ร่วมใจ
สามัคคี), ซอย
ไปรษณีย์ตอนปลาย
และซอยบางเลน
๒๓/๒ (เจ้าพ่อเขา
เขียว)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
(บาท)
๔๓๑,๗๔๐
ทต.บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ได้ตดิ ตั้งเนิน
ชะลอความเร็ว
สาเร็จรูป
จานวน ๒4 จุด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม และ
มีความปลอดภัย

กองช่าง

หน้ าที่ ๑๒

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออานวยความ ดาเนินการติดตั้ง
3. โครงการจัดซื้อ
กระจกส่อง ทางโค้ง สะดวกและเพิม่
กระจกส่องทาง
สแตนเลส ขนาด
ความปลอดภัย ใน โค้ง จานวน 23
๓๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง การคมนาคม
ชุด

4. โครงการจ้างเหมา

เพื่อเพิ่ม
ปรับปรุงท่อระบาย ประสิทธิภาพการ
น้าและไหล่ทาง ริม ระบายน้าของ
ถนนบางใหญ่ - บาง ชุมชนและรองรับ
คูลัด และ
การระบายน้าฝน
ริมถนนบางกรวย - ลงสู่แหล่งน้า
ไทรน้อย หมู่ที่ ๙
ธรรมชาติ พร้อม
ไหล่ทาง

ดาเนินการ
ปรับปรุงท่อ
ระบายน้าและ
ไหล่ทางระยะทาง
๒,๓๖0.00 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
(บาท)
437,0๐๐
ทต. บางเลน

๒๑,๕๐๐,๐๐๐
ทต. บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)
ได้ตดิ ตั้งกระจก
ส่องทางโค้ง
จานวน ๒๓ ชุด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม และ
มีความปลอดภัย
ได้ปรับปรุงท่อ ประชาชนในเขต
ระบายน้าและ พื้นที่ได้รับความ
ไหล่ทาง
สะดวกสบาย และ
ระยะทาง
ลดปัญหาน้าท่วม
๒,๓๖0.00เมตร ขังในพื้นที่

หน้ าที่ ๑๓

กองช่าง

กองช่าง

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการ
๕. โครงการจ้างเหมา เพื่อแก้ไขความ
ซ่อมแซมป้ายบอก ชารุดของป้ายบอก ซ่อมแซมป้าย
ซอย
ซอย
บอกซอย จานวน
๖ จุด
ดาเนินการ
6. โครงการจ้างเหมา เพื่อเพิ่ม
ปรับปรุงถนนและ
ประสิทธิภาพการ ปรับปรุงถนนและ
ระบบระบายน้า
ระบายน้าจาก
ระบบระบายน้า
ซอยหมู่บ้าน
ครัวเรือน และ
ระยะทาง
เจ้าพระยา ๕ (ซอย ระบายปริมาณ
๕๖๓.00 เมตร
บางเลน ๒๑/๑ และ น้าฝน รวมทั้ง
ซอยบางเลน ๒๑/๒) แก้ปัญหาน้าท่วม
หมู่ที่ ๑
ซ้าซากพร้อม
ปรับปรุงถนน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
ทต. บางเลน

4,300,๐๐๐
ทต. บางเลน

๒๕๖4
(บาท)
-

๒๕๖5
(บาท)
-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด
ได้รับ
(KPI)
ได้ซ่อมแซมป้าย ประชาชนในเขต
บอกซอย
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความ
จานวน ๖ จุด สะดวกสบายใน
การคมนาคม
ได้ปรับปรุงถนน ประชาชนในเขต
และระบบ
พื้นที่ได้รับความ
ระบายน้า
สะดวกสบายใน
ระยะทาง
การคมนาคม และ
๕๖๓.00 เมตร มีความปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน้ าที่ ๑๔

กองช่าง

กองช่าง

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
7. โครงการจัดซื้อโคม เพื่อปรับปรุงระบบ ดาเนินการจัดซื้อ
ไฟชนิดไดโอดเปล่ง ไฟฟ้าส่องสว่างและ โคมไฟชนิด
แสงLED (Light
เพื่อความปลอดภัย ไดโอดเปล่งแสง
Emitting Diode)
ในชีวิตและ
LED (Light
(ยกเว้นซอย
ทรัพย์สินของ
Emitting Diode)
วัดบางเลนเจริญ
ประชาชน
จานวน 819 ชุด
(บางเลน 21), ซอย
บางเลน 1 หมู่ที่ 1,
ซอยฃวัดศรีราษฎร์
หมู่ที่ 8 และซอย
ไปรษณีย์ หมู่ที่ 6,7
และ หมู่ที่ 11)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
๗,๒๘๙,๑๐๐
ทต. บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
โคมไฟชนิด
ไดโอดเปล่งแสง
LED (Light
Emitting
Diode) จานวน
819 ชุด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขต
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม และ
มีความปลอดภัย

กองช่าง

หน้ าที่ ๑๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
8. โครงการจ้างเหมา เพื่อก่อสร้างทาง ดาเนินการ
ก่อสร้างทางเดินเท้า เดินเท้ายกระดับ
ก่อสร้างทางเดิน
ยกระดับ ซอย
และอานวยความ เท้ายกระดับ
บางเลน 8/1
สะดวกในการ
ความกว้าง 1.40
(ข้างโรงพยาบาล
สัญจรของ
เมตร ความยาว
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน
360.00 เมตร
ตาบลบางเลน)
หมู่ที่ 8

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
๑,๖๒๐,๐๐๐
ทต. บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ได้ก่อสร้าง
ทางเดินเท้า
ยกระดับ ความ
กว้าง 1.40
เมตร ความยาว
360.00 เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม และ
มีความปลอดภัย

กองช่าง

หน้ าที่ ๑๖

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข
3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

9. โครงการติดตั้งเสาส่ง
สั ญ ญ า ณ เ ค รื่ อ ง
กระจายเสียงไร้สาย
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ค รบ
ชุด

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
พื้นที่เทศบาล
ตาบลบางเลน

งบประมาณและที่มา

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

-

-

229,000
ทต.บางเลน

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขต ประชาชนได้รับ
สานัก
พื้นที่ตาบล
ข้อมูลข่าวสาร
ปลัดเทศบาล
บางเลน
จาก ทต.บางแลน
(งาน
อย่างทั่วถึง
ประชาสัมพันธ์)

หน้ าที่ ๑๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
10. โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เจ้าหน้าที่ใน
ทต.บางเลน
ทต.บางเลน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ การป้องกันและบรรเทา หน่วยงาน
สาธารณภัย
ให้กับพนักงาน
ป้องกันและ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
บรรเทาสาธารณ
ธารณภัย
ภัย
เทศบาลตาบล
บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.02

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

หน้ าที่ ๑๘

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบางรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

11. เงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมและสัมมนา
ด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน กีฬา และ
นันทนาการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมและสัมมนา
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ.
2561

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- บุคลากร
ทางการศึกษา

- หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,500
4,500
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

-

11,000
เงินอุดหนุน

11,000
เงินอุดหนุน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
4,500
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้ผ่าน
การอบรม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

11,000
เงินอุดหนุน

หน้ าที่ ๑๙

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๒๐

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

1. แผนงานรักษา วัสดุเครื่อง
ความสงบ
ดับเพลิง
ภายใน

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าจัดซื้อถัง
ดับเพลิงขนาด 15
ปอนด์พร้อมขาตั้ง
ถังดับเพลิง และ
ถังดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ง ขนาด
15 ปอนด์

ติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่
สานักงานเทศบาลตาบล
บางเลนและในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
- ถังดับเพลิง CO2
ขนาด 15 ปอนด์พร้อม
ขาตั้งถังดับเพลิง จานวน
15 ชุด
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี
แห้ง ขนาด 15 ปอนด์
จานวน 25 ถัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

หน้ าที่ ๒๑

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

2. แผนงานรักษา ครุภณ
ั ฑ์งาน
ความสงบ
บ้านงานครัว
ภายใน
3. แผนงานรักษา ครุภณ
ั ฑ์งาน
ความสงบ
บ้านงานครัว
ภายใน

ประเภท
ค่าจัดซื้อเครื่องทา
น้าร้อน-น้าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด
2 ก๊อก
ค่าจัดซื้อเครื่อง
กรองน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ติดตั้งในพื้นที่ศูนย์
เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
ป้องกันฯ เทศบาลตาบล แบบต่อท่อ ขนาด 2
บางเลน
ก๊อก จานวน 1 เครื่อง
ติดตั้งในพื้นที่ศูนย์
เครื่องกรองน้า จานวน
ป้องกันฯ เทศบาลตาบล 1 เครือ่ ง
บางเลน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
ทต.บางเลน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

30,000
ทต.บางเลน

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกันฯ)

หน้ าที่ ๒๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปกหลัง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

