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แผนพัฒนาท้องถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ เทศบาลต าบลบางเลน ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตาบลบางเลน ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น
ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมหลายฉบับ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และกาหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดทาโครงการแสดงสาระสาคัญของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่ น และ
ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณเพิ่มเติม ให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย
ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบางเลน จึงมีเหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง (ครั้งที่ 7) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็ น แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ที่กาหนด วิสั ยทัศน์ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่า ยประจาปี 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 21, 22, 22/1 และ 22/2 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทาแผนพั ฒ 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 หารท้ องถิ่นพิจ ารณาอนุ มัติร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาเทศบาลและเทศบาล สาหรับเทศบาลตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาเทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
เทศบาลตาบลบางเลน ได้จั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลง
(ครั้งที่ 7) เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลความจาเป็น ดังนี้
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน แบบ ผ.02 (บัญชีโครงการพัฒนา)
รายละเอีย ดโครงการพัฒ นาส าหรั บ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นดาเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน
แบ่งเป็น
โครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. ข้อความเดิม
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
(พ.ศ.2561) 300,000 บาท - เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ทะเบียนทรัพย์สินและดูแลรักษา
(พ.ศ.2562) 300,000 บาท ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ (พ.ศ.2563) 300,000 บาท
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(พ.ศ.2564) 300,000 บาท
(กองคลัง)
(พ.ศ.2565) 300,000 บาท

2.

ข้อความใหม่
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและดูแลรักษา
โปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(กองคลัง)
ข้อความเดิม
โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ทะเบียนราษฎร์
(สานักปลัดเทศบาล)

ข้อความใหม่
โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ทะเบียนราษฎร์ ฯลฯ
(สานักปลัดเทศบาล)

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

300,000 บาท - เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่
300,000 บาท ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
300,000 บาท
300,000 บาท
890,240 บาท

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

บาท - เพื่อรองรับการถ่ายโอน
1,000,000 บาท ภารกิจบริการประชาชนด้าน
1,000,000 บาท ทะเบียนราษฎร์
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

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

บาท - เพื่อรองรับการถ่ายโอน
1,000,000 บาท ภารกิจบริการด้านทะเบียน
1,000,000 บาท ราษฎร์และงานอื่น ๆ
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ (พ.ศ.2561)
บาท
ประชาชน ในเขตเทศบาลตาบล
(พ.ศ.2562)
บาท
บางเลน
(พ.ศ.2563)
บาท
(สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565) 300,000 บาท
2.

โครงการอาสาชุมชน เทศบาลตาบล
บางเลน
(สานักปลัดเทศบาล)

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

บาท
บาท
บาท
บาท
100,000 บาท

เหตุผลและความจาเป็น
- เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพใน
หลักสูตรที่จัดอบรมให้แก่
ประชาชนที่สนใจ
- เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว
- เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ประสานงานระหว่างเทศบาล
กับชุมชน
- เพื่อให้อาสาชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของตน
- เพื่อสารวจความต้องการ
ของชุมชนในด้านต่าง ๆ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
3. โครงการควบคุมและปูองกันโรค
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อุบัติใหม่ และอุบัติซ้า ในเขต
(พ.ศ.2562)
บาท ส่งเสริม ปูองกัน และฟื้นฟูแก่
เทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2563)
บาท ประชาชนในเขตเทศบาล
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2564)
บาท ตาบลบางเลนที่เกิดโรคอุบัติ
(พ.ศ.2565) 100,000 บาท ใหม่ หรือโรคอุบัติซ้า
- เพื่อปูองกันและลดปัญหา
การสูญเสีย
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน) จานวน 6 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
4. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบาย (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
น้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเลน (พ.ศ.2562)
บาท ระบายน้าจากครัวเรือน และ
5 (วัดสวนแก้ว) หมู่ที่ 1
(พ.ศ.2563)
บาท ระบายน้าฝน
(กองช่าง)
(พ.ศ.2564) 4,700,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
5. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผ่ตัน
หมู่ที่ 8
(กองช่าง)
6.

7.

8.

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 1,650,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
โครงการจั ดซื้ อชุ ด โคมไฟส่ องสว่ า ง (พ.ศ.2561)
บาท
บาท
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง (พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
บาท
ประกอบด้วย
(พ.ศ.2564) 500,000 บาท
1) ซอยบางเลน 2 (บ้านผู้ใหญ่อี๊ด)
(พ.ศ.2565)
บาท
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
2) ทางเดินเท้าเลียบทางน้า
สาธารณะประตูน้าที่ 1 หมู่ที่ 2
(กองช่าง)
โครงการจั ด ซื้อ กระจกส่ อ งทางโค้ ง (พ.ศ.2561)
บาท
บาท
สแตนเลส พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย (พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
บาท
1) ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 6
(พ.ศ.2564) 300,000 บาท
2) ซอยบางเลน 21/1 หมู่ที่ 10
(พ.ศ.2565)
บาท
3) ซอยบางเลน 5 (วัดสวนแก้ว)
หมู่ที่ 1
4) ซอยบางเลน 8 (วัดศรีราษฎร์)
หมู่ที่ 8
5) ซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 11
6) ซอยบางเลน 16/1
(หมู่บ้านชนาพร) หมู่ที่ 9
7) ซอยบางเลน 16/2
(ริมคลองบางสะแก) หมู่ที่ 9
8) ซอยบางเลน 6 (หมู่บ้านศุธาวัลย์)
หมู่ที่ 3
(กองช่าง)
โครงการจั ด ซื้อ เนิ น ชะลอความเร็ ว (พ.ศ.2561)
บาท
บาท
สาเร็จรูป พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย (พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
บาท
1) ซอยบางเลน 1 (เฉลิมพระ
เกียรติ ร.9) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (พ.ศ.2564) 500,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
2) ซอยบางเลน 28
(หมู่บ้านวราพร) หมู่ที่ 9
3) ซอยบางเลน 28/1 (หมู่บ้าน
เจ้าพระยา 5 เฟส 5/2) หมู่ที่ 1

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลและความจาเป็น
- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

- เพื่อเพิ่มความสว่างทางเดิน
เท้าสาธารณะ

- เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการใช้
เส้นทางในการสัญจร

- เพื่อชะลอความเร็วของ
ยานพาหนะที่ใช้เส้นทาง

หน้าที่ ๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
(ต่อ) 4) ซอยบางเลน 28/2 (หมู่บ้าน
เจ้าพระยา 5 เฟส 5/1) หมู่ที่ 1
๕) ซอยบางเลน 23/2
(เจ้าพ่อเขาเขียว) หมู่ที่ 10
6) ซอยบางเลน 21/2
(ร่วมใจสามัคคี) หมู่ที่ 6
7) ซอยบางเลน 21
(วัดบางเลนเจริญ) หมู่ที่ 7
8) ซอยไปรษณีย์ตอนปลาย หมู่ที่ 7
9) ซอยบางเลน 10
(หมู่บ้านชลกานต์/ยัวเฮาส์) หมู่ที่ 9
10) ซอยบางเลน 16 (วัดสะแก)
หมู่ที่ 9
11) ซอยบางเลน 22 (นารีนคร 1)
หมู่ที่ 9
(กองช่าง)
9. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า
ยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน
หลังโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8
(กองช่าง)

งบประมาณ

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

เหตุผลและความจาเป็น

บาท - เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
บาท สะพานทางเดินเท้ายกระดับ
บาท
150,000 บาท
บาท

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) จานวน 7 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
10. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลา
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อก่อสร้างศาลาท่าน้าแทน
ท่าน้า หมู่ที่ 2
(พ.ศ.2562)
บาท ศาลาเดิมที่ชารุด
(กองช่าง)
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 500,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
11. ค่าจ้างออกแบบโครงการจ้างเหมา (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ
ก่อสร้างศาลาท่าน้า หมู่ที่ 2
(พ.ศ.2562)
บาท โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
(กองช่าง)
(พ.ศ.2563)
บาท ศาลาท่าน้า หมู่ที่ 2
(พ.ศ.2564) 22,500 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
12. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร (พ.ศ.2561)
บาท
สานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2562)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 500,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
13. ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและ (พ.ศ.2561)
บาท
ซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาล (พ.ศ.2562)
บาท
ตาบลบางเลน
(พ.ศ.2563)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2564)
22,500 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
14. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตู (พ.ศ.2561)
บาท
ทางเข้า-ออกสานักงานเทศบาล
(พ.ศ.2562)
บาท
ตาบลบางเลน
(พ.ศ.2563)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2564) 2,000,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
15. ค่าจ้างออกแบบโครงการจ้างเหมา (พ.ศ.2561)
บาท
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก
(พ.ศ.2562)
บาท
สานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
(พ.ศ.2563)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2564) 90,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท
16. โครงการจ้างเหมาขุดลอกทางน้า
(พ.ศ.2561)
บาท
สาธารณประโยชน์ จานวน 36 สาย (พ.ศ.2562)
บาท
(กองช่าง)
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 3,510,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เหตุผลและความจาเป็น
- เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ
โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
- เพื่อก่อสร้างซุ้มให้ประชาชนใช้
เป็นจุดสังเกตบอกที่ตั้งทางเข้า –
ออก เพิ่มความสะดวกในการมา
รับบริการที่ สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้า-ออก สานักงาน
เทศบาลตาบลบางเลน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า การปูองกันอุทกภัย
และรักษาสภาพ แนวลาน้า

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 4 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
17. โครงการจ้างออกแบบ/รับรองแบบ (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อออกแบบ/รับรองแบบ
ก่อสร้างที่จอดเรือดับเพลิงปากคลอง (พ.ศ.2562)
บาท โครงการก่อสร้างที่จอดเรือ
บางศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8
(พ.ศ.2563)
บาท ดับเพลิงปากคลอง
(งานปูองกันฯ สานักปลัดเทศบาล) (พ.ศ.2564) 400,000 บาท บางศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8
(พ.ศ.2565) 400,000 บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
18. โครงการจ้างเหมารื้อถอนศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
(งานปูองกันฯ สานัก
ปลัดเทศบาล)
19. โครงการฝึกอบรมปูองกัน
อัคคีภัย และอพยพหนีไฟ
(งานปูองกันฯ สานัก
ปลัดเทศบาล)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 300,000 บาท
(พ.ศ.2565) 300,000 บาท
(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 100,000 บาท
(พ.ศ.2565) 100,000 บาท
20. โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบ (พ.ศ.2561)
บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (พ.ศ.2562)
บาท
(งานปูองกันฯ สานัก
(พ.ศ.2563)
บาท
ปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565) 10,000,000 บาท

เหตุผลและความจาเป็น
- เพื่อรื้อถอนโครงสร้างอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันและระวังอัคคีภัยภายใน
สานักงานเทศบาลตาบลบางเลน
- เพื่อติดตั้ง ปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขต
เทศบาล จากเดิมที่ชารุดอยู่แล้ว ให้
สามารถใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อบันทึกเหตุการณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เพื่อเป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการดาเนินคดีต่าง ๆ

.

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน 1 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
21. โครงการติดตั้งระบบ
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจบริการ
สารสนเทศ งานบัตรประชาชน (พ.ศ.2562)
บาท ด้านงานบัตรประชาชน และงานอื่น ๆ
ฯลฯ
(พ.ศ.2563)
บาท
(สานักปลัดเทศบาล)
(พ.ศ.2564) 2,000,000 บาท
(พ.ศ.2565) 2,000,000 บาท
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา) จานวน 2 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
22. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียน และ
เทศบาลตาบลบางเลน (หลังใหม่)
(พ.ศ.2562)
บาท ได้รับความสะดวกสบายในการเรียน
(กองการศึกษา)
(พ.ศ.2563)
บาท การสอน
(พ.ศ.2564)
บาท
(พ.ศ.2565) 12,000,000 บาท
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
23. ค่าจ้างออกแบบโครงการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน (หลัง
ใหม่)
(กองการศึกษา)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565) 540,000

เหตุผลและความจาเป็น
บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบโครงการ
บาท ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
บาท ตาบลบางเลน (หลังใหม่)
บาท
บาท

รายละเอียดครุภัณฑ์ ใน แบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์) แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน แบ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะชุมชน จานวน 6 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
1. เรือท้องแบน ขนาดไม่น้อย (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อใช้ในการเก็บมูลฝอย
กว่า 2×8 เมตร
(พ.ศ.2562)
บาท - เพื่อใช้งานทดแทนเรือเก็บมูลฝอยที่มี
- เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
(พ.ศ.2563)
บาท การใช้งานมานานและเกิดการชารุด
ขนาดไม่น้อยกว่า 40
(พ.ศ.2564)
บาท บ่อย
แรงม้าพร้อม ติดตั้งหลังคา (พ.ศ.2565) 2,000,000 บาท
เรือ
จานวน 1 ลา
(กองสาธารณสุขฯ)
2. รถบรรทุกมูลฝอยแบบคอน (พ.ศ.2561)
บาท - จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบ
เทนเนอร์ชนิด 6 ล้อ จานวน (พ.ศ.2562)
บาท คอนเทนเนอร์ขนาดความจุ 8
1 คัน
(พ.ศ.2563)
บาท ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
(กองสาธารณสุขฯ)
(พ.ศ.2564)
บาท มูลฝอยในจุดที่มีปริมาณมูลฝอยเป็น
(พ.ศ.2565) 3,000,000 บาท จานวนมาก เช่น วัด ตลาด สานักงาน
ใหญ่ ฯลฯ
3. รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัด
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อใช้ในการจัดเก็บขนมูลฝอยซึ่งมี
ท้าย ปริมาณความจุไม่น้อย (พ.ศ.2562)
บาท คุณสมบัติในการบีบอัดมูลฝอยให้แน่น
กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
(พ.ศ.2563)
บาท สามารถใช้เก็บขนได้ในปริมาณมาก
จานวน 2 คัน ๆ ละ
(พ.ศ.2564)
บาท - เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน
2,400,000 บาท
(พ.ศ.2565) 4,800,000 บาท มูลฝอยในพื้นที่ เนื่องจากประชากรใน
(กองสาธารณสุขฯ)
พื้นที่มีเพิ่มขึ้น
- รถเก็บมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบันมีสภาพ
เก่ามาก เนื่องจากอายุการใช้งานทาให้
มีการซ่อมบารุงบ่อยครั้ง ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

ลาดับ
ชื่อโครงการ
4. เครื่องตรวจวัดคุณภาพ
น้าแบบหัวรวม หรือแยก
หัวตรวจ จานวน 2 ชุด
ๆ ละ 15,000 บาท
(กองสาธารณสุขฯ)

งบประมาณ
(พ.ศ.2561)
(พ.ศ.2562)
(พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
(พ.ศ.2565)
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.

ห้องเก็บด้านหน้าเป็น
ตะแกรง จานวน 4 หลัง
ๆละ 30,000 บาท
(กองสาธารณสุขฯ)

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

120,000

6.

เทรลเลอร์พัดลมดักจับ
ฝุุนละออง แบบลากจูง
ชนิด 4 ล้อ ฉีดพ่น
ละอองน้าขนาดเล็กดัก
จับฝุุนได้ไกลไม่น้อยกว่า
30 เมตร และสูงไม่น้อย
กว่า 15 เมตร จานวน
2 เครื่อง เครื่องละ
5,000,000 บาท
(กองสาธารณสุขฯ)

(พ.ศ.2561)
บาท
(พ.ศ.2562)
บาท
(พ.ศ.2563)
บาท
(พ.ศ.2564) 10,000,000 บาท
(พ.ศ.2565)
บาท

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เหตุผลและความจาเป็น
- เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้าตามแหล่งน้าใน
เขตเทศบาลตาบลบางเลน เช่น คลองอ้อม
นนท์ คลองบางสะแก คลองวัดศรีราษฎร์
เป็นต้น
- เพื่อใช้หาค่าคุณภาพน้า เช่น ค่ากรดด่าง
(pH) ค่าความเค็มของน้า
ค่าออกซิเจนละลายในน้า(DO) อุณหภูมิ
เป็นต้น
- เพื่อนาผลตรวจคุณภาพน้าจากการสารวจ
ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ว างแผนการบริ ห าร
จัดการน้าเสียในเขตเทศบาลตาบลบางเลน
- เพื่อรองรับมูลฝอยประเภทติดเชื้อ และ
มูลฝอยอันตรายตามแหล่งชุมชน และ
สถานพยาบาล หรือ
ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลฯ
เป็นต้น ในเขตเทศบาลตาบลบางเลน และ
ส่งต่อเพื่อกาจัดอย่างถูกวิธีให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
- เพื่อปูองกันการปนเปื้อนของมูลฝอยติด
เชื้อหรือมูลฝอยอันตรายกับมูลฝอยประเภท
อื่น ๆ
- เพื่อส่งเสริมการแยกประเภทมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางเลน
- เพื่อบรรเทาปัญหาฝุุนละอองในพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลนที่เกิดจากควัน
ยานพาหนะ การก่อสร้าง ปัญหาPM.2.5
รวมถึงสาเหตุอื่น
- ลดปัญหาการเจ็บปุวยโรคทางเดินหายใจ
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลบาง
เลนที่เกิดจากปัญหาฝุุนละออง

หน้าที่ ๑๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง (ครั้งที่ ๗)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน 5 โครงการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลและความจาเป็น
7. ตู้ล็อกเกอร์ ขนาดความกว้าง
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
(พ.ศ.2562)
บาท และชุดดับเพลิง
จานวน 4 ตู้ (ตู้ละ 7,490 บาท)
บาท
(งานปูองกันฯ สานักปลัดเทศบาล) (พ.ศ.2563)
(พ.ศ.2564)
29,960 บาท
(พ.ศ.2565)
29,960 บาท
8. รถสามล้อแบบมีเครื่องยนต์
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อใช้ในงานปูองกัน
(แบบซาเล้ง) จานวน 1 คัน
(พ.ศ.2562)
บาท อัคคีภัยในพื้นที่คับแคบ
- ติดตั้งถังบรรทุกน้าแบบสแตนเลส (พ.ศ.2563)
บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
(พ.ศ.2564) 100,000 บาท
- ติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด 2 นิ้ว 4 (พ.ศ.2565) 100,000 บาท
จังหวะ มีข้อต่อทางออกแบบสวมเร็ว
ขนาด 2.5 นิ้ว ทาด้วยทองเหลือง
(งานปูองกันฯ สานักปลัดเทศบาล)
9. เครื่องผสมน้ายาโฟม (Foam
(พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อใช้ระงับเหตุอัคคีภัยใน
Inductor)
(พ.ศ.2562)
บาท พื้นที่
- สามารถปรับอัตราผสมได้ 1% (พ.ศ.2563)
บาท
6% จานวน 1 เครื่อง
(พ.ศ.2564)
30,000 บาท
(งานปูองกันฯ สานักปลัดเทศบาล) (พ.ศ.2565)
30,000 บาท
10. ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด ความกว้างไม่ (พ.ศ.2561)
บาท - เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นศูนย์
น้อยกว่า 3 เมตร x ยาวไม่น้อยกว่า (พ.ศ.2562)
บาท ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
6 เมตร จานวน 3 ตู้
(พ.ศ.2563)
บาท ภัย
- ค่าขนส่งขนส่งรถบรรทุก
(พ.ศ.2564) 270,000 บาท
- ค่ารถเครนยกข้าม
(พ.ศ.2565) 270,000 บาท
(งานปูองกันฯ สานักปลัดเทศบาล)
11. รถจักรยานยนต์ แบบออโตเมตริก
(พ.ศ.2561)
บาท - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จานวน 1 คัน
(พ.ศ.2562)
บาท ปฏิบัติหน้าที่
- เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ
(พ.ศ.2563)
บาท - เพิ่มความสะดวกและ
สูบเดี่ยว
(พ.ศ.2564) 100,000 บาท รวดเร็วในการตรวจการณ์
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
(พ.ศ.2565) 100,000 บาท และระงับเหตุ
149 ซีซี
- เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านหน้า
และทรัพย์สินให้กับประชาชน
และด้านท้ายรถ
ในพื้นที่
(งานปูองกันฯ สานักปลัดเทศบาล)

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ ๑๑

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานงบกลาง
รวม
2. การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการเกษตร
รวม

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

400,000

2

400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2

400,000

2

400,000

0

๐

0

๐

0

0

1

10,000,000

6

10,050,000

7

20,050,000

0

๐

0

๐

0

0

1

10,000,000

6

10,050,000

7

20,050,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภคและการ
สาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-แผนงานงบกลาง
รวม
4. การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยของชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลัก
ประชาธิปไตยและเป็น
ประชารัฐ
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

๐

0

0

0

0

13

14,445,000

0

0

13

14,445,000

0

๐

0

0

0

0

13

14,445,000

0

0

13

14,445,000

0

๐

0

0

0

0

7

1,329,960

9

11,329,960

16

12,659,920

0

๐

0

0

0

0

7

1,329,960

9

11,329,960

16

12,659,920

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๔

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ยุทธศาสตร์
5. การบริหารจัดการองค์กร การ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการพาณิชย์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการเกษตร
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
รวม
6. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

300,000

2

1,300,000

2

1,300,000

3

4,300,000

3

4,890,240

11

12,090,240

1

300,000

2

1,300,000

2

1,300,000

3

4,300,000

3

4,890,240

11

12,090,240

0

0

0

0

0

0

0

0

2

12,540,000

2

12,540,000

0
1

0
300,000

0
2

0
1,300,000

0
2

0
1,300,000

0
24

0
30,074,960

2
22

12,540,000
39,210,200

2
50

12,540,000
72,185,160

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๕

โครงการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๖

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน ข้อความเดิม
ประสิทธิภาพใน
แผนที่ภาษีและ
แผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สินและระบบ
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การจัดเก็บรายได้
ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน
บริหารจัดกาแผนทีภ่ าษี ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ของเทศบาล
และดูแลรักษา
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
โปรแกรมระบบ
บริหารจัดการแผน
ข้อความใหม่
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
300,000 300,000 300,000 300,000 890,240
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองคลัง

หน้ าที่ ๑๗

แบบ ผ.02

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๓. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

2. ข้อความเดิม
โครงการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนราษฎร์

เพื่อรองรับการถ่าย
โอนภารกิจบริการ
ด้านทะเบียนราษฎร์

ประชาชนมีความสะดวก
ในการได้รับการ

-

1,000,000
ทต.บางเลน

ข้อความใหม่
โครงการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนราษฎร์
ฯลฯ

เพื่อรองรับการถ่าย
โอนภารกิจบริการ
ด้านทะเบียนราษฎร์
และงานอื่นๆ

ประชาชนมีความสะดวก
ในการได้รับการ

-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ทต.บางเลน ร้อยละ 80 ของ ความสะดวกใน
คนที่มาใช้บริการ การใช้บริการ

สานัก
ปลัดเทศบาล

2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ
ประชาชนได้รับ
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ร้อยละ 80 ของ ความสะดวกใน
คนที่มาใช้บริการ การใช้บริการ

สานัก
ปลัดเทศบาล

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน้ าที่ ๑๘

โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๑๙

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นแก่
ประชาชน ในเขต
เทศบาลตาบล
บางเลน

- เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
ในหลักสูตรที่จัดอบรม
ให้แก่ประชาชนที่สนใจ
- เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพและเพิม่
รายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว

2. โครงการอาสา
ชุมชนเทศบาล
ตาบลบางเลน

- เพื่อสร้างเครือข่ายใน
ประชาชนในเขตพื้นที่
การประสานงานระหว่าง เทศบาลตาบลบางเลน
เทศบาลกับชุมชน
- เพื่อให้อาสาชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตน
- เพื่อสารวจความต้องการ
ของชุมชนในด้านต่าง ๆ

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

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

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
300,000 ร้อยละ80ของผู้เข้า
ทต.บางเลน รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรที่
อบรม

100,000 ร้อยละ 5 ของ
ทต.บางเลน ประชาชนในชุมชน
เป็นสมาชิกอาสา
ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะ
และสามารถใน
ความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบล
บางเลนมีอาสา
ชุมชนในการ
ประสานงานกับ
เทศบาลตาบล
บางเลน

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา
ชุมชน)

หน้ าที่ ๒๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ที่

โครงการ

3. โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซา้ ในเขต
เทศบาลตาบล
บางเลน

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม
ปูองกัน และฟื้นฟูแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบาง
เลนที่เกิดโรคอุบตั ิ
ใหม่ หรือโรคอุบตั ิซ้า
- เพื่อปูองกันและลด
ปัญหาการสูญเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน
- พนักงาน เจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
100,000 ประสิทธิภาพ และ
ทต.บางเลน ผลจากการควบคุม
และการปูองกันการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ หรืออุบัติซ้า

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลดการเจ็บปุวย
และสูญเสียชีวิต
ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบล
บางเลน จากโรค
อุบัติใหม่หรือ
อุบัติซ้า

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๒๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

4. โครงการจ้ า งเหมา
ปรั บ ปรุ ง ท่ อ ระบาย
น้ า คอนกรี ต เสริ ม
เหล็ ก ซอยบางเลน
5 (วัดสวนแก้ว) หมู่
ที่ 1
5. โครงการจ้ า งเหมา
ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ าจาก
ครัวเรือน และระบาย
น้าฝน

ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ท่ อ
ระบายน้ า ขนาดเส้ นผ่า น
ศู น ย์ ก ลาง 0.60 เมตร
ความยาว 571.00 เมตร

เพื่ อ ก่ อ สร้ า งถนน ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้ า ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 207.00 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔,๗๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

-

-

1,650,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ท่ อ
ระบายน้า ขนาดเส้น
ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง
0.60 เมตร ความ
ยาว 571.00 เมตร

การระบายน้ า
จา กค รั ว เ รื อน
และระบาย
น้าฝน ดีขึ้น

กองช่าง

ได้ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ความกว้าง
5.00 เมตร
ระยะทาง 207.00
เมตร

ได้ ก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรี ต เสริ ม
เหล็ก

กองช่าง

หน้ าที่ ๒๒

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6. โครงการจัดซื้อชุด
เพื่ อ เพิ่ ม ความสว่ า ง
โคมไฟส่องสว่าง
ทางเดินเท้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมติดตั้ง
ประกอบด้วย
1) ซอยบางเลน 2
(บ้านผู้ใหญ่อี๊ด)
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
2) ทางเดินเท้าเลียบ
ทางน้าสาธารณะ
ประตูน้าที่ 1 หมู่ที่
2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการติดตั้งชุดโคมไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จานวน
23 ชุด บริเวณ ดังนี้
1) ซอยบางเลน 2 (บ้ า น
ผู้ใหญ่อี๊ด) หมู่ที่ 2 และหมู่
ที่ 3 จานวน 19 ชุด
2) ทางเดินเท้าเลียบทางน้า
สาธารณะประตูน้าที่ 1 หมู่
ที่ 2 จานวน 4 ชุด

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ ติ ด ตั้ ง ชุ ด โคมไฟ ทางเดินเท้า
ส่ อ งสว่ า งพลั ง งาน สาธารณะ
แสงอาทิตย์ จานวน มีความสว่าง
23 ชุด

หน้ าที่ ๒๓

กองช่าง

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7. โครงการจัดซื้อกระจกส่อง เ พื่ อ เ พิ่ ม ทั ศ น
ทางโค้ง สแตนเลส พร้อม วิ สั ยในการ ใช้
ติดตั้ง ประกอบด้วย
ทาง
1) ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 6
2) ซอยบางเลน 21/1
หมู่ที่ 10
3) ซอยบางเลน 5
(วัดสวนแก้ว) หมู่ที่ 1
4) ซอยบางเลน 8
(วัดศรีราษฎร์) หมู่ที่ 8
5) ซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 11
6) ซอยบางเลน 16/1
(หมู่บ้านชนาพร) หมู่ที่ 9
7) ซอยบางเลน 16/2 (ริม
คลองบางสะแก) หมู่ท9ี่
8) ซอยบางเลน 6
(หมู่บา้ นศุธาวัลย์) หมู่ที่ 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) ดาเนินการติดตั้งกระจก
ส่องทางโค้ง สแตนเลส ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า
32 นิ้ว จานวน 6 ชุด บริเวณ
ดังนี้
1.1) ซอยบางเลน 16/2
(ริมคลองบางสะแก) หมู่ที่ 9
จานวน 6 ชุด
2) ดาเนินการติดตั้งกระจก
ส่องทางโค้ง สแตนเลส ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า
40 นิ้ว จานวน 10 ชุด
บริเวณ ดังนี้
2.1) ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 6
จานวน 1 ชุด
2.2) ซอยบางเลน 21/1
หมู่ที่ 10 จานวน 1 ชุด

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1) ได้ติดตั้งกระจก
ส่องทางโค้ง สแตน
เลส ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ไม่น้อย
กว่า 32 นิ้ว
จานวน 6 ชุด
2) ได้ติดตั้งกระจก
ส่องทางโค้ง สแตน
เลส ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ไม่น้อย
กว่า 40 นิ้ว
จานวน 10 ชุด

ทั ศ นวิ สั ย ในการ
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

หน้ าที่ ๒๔

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่
(ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

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

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.3) ซอยบางเลน 5
(วัดสวนแก้ว) หมู่ที่ 1
จานวน 1 ชุด
2.4) ซอยบางเลน 8
(วัดศรีราษฎร์) หมู่ที่ 8
จานวน 2 ชุด
2.5) ซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 11
จานวน 1 ชุด
2.6) ซอยบางเลน 16/1
(หมู่บ้านชนาพร) หมู่ที่ 9
จานวน 1 ชุด
2.7) ซอยบางเลน 6
(หมู่บา้ นศุธาวัลย์) หมู่ที่ 3
จานวน 3 ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๒๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

8. โครงการจัดซื้อเนินชะลอ
ความเร็วสาเร็จรูป
พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย
1) ซอยบางเลน 1
(เฉลิมพระเกียรติ ร.9)
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
2) ซอยบางเลน 28
(หมู่บ้านวราพร) หมู่ที่ 9
3) ซอยบางเลน 28/1
(หมู่บ้านเจ้าพระยา 5 เฟส
5/2) หมู่ที่ 1
4) ซอยบางเลน 28/2
(หมู่บ้านเจ้าพระยา 5 เฟส
5/1) หมู่ที่ 1
๕) ซอยบางเลน 23/2 (เจ้า
พ่อเขาเขียว) หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์
เพื่อชะลอ
ความเร็วของ
ยานพาหนะ
ที่ใช้ทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการติดตั้งเนินชะลอ
ความเร็วสาเร็จรูป จานวน
29 จุด บริเวณ ดังนี้
1) ซอยบางเลน 1
(เฉลิมพระเกียรติ ร.9) หมู่ที่
1 และหมู่ที่ 2 จานวน 3 จุด
2) ซอยบางเลน 28
(หมู่บ้านวราพร) หมู่ที่ 9
จานวน 3 จุด
3) ซอยบางเลน 28/1
(หมู่บ้านเจ้าพระยา 5 เฟส
5/2) หมู่ที่ 1 จานวน 4 จุด
4) ซอยบางเลน 28/2
(หมู่บ้านเจ้าพระยา 5 เฟส
5/1) หมู่ที่ 1 จานวน 4 จุด

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ ติ ด ตั้ ง เนิ น ชะลอ ยานพาหนะที่ใช้
ความเร็ ว ส าเร็ จ รู ป ทางมี ค วามเร็ ว
จานวน 29 จุด
ลดลง

หน้ าที่ ๒๖

กองช่าง

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

(ต่อ) 6) ซอยบางเลน 21/2
(ร่วมใจสามัคคี) หมู่ที่ 6
7) ซอยบางเลน 21
(วัดบางเลนเจริญ) หมู่ที่ 7
8) ซอยไปรษณียต์ อนปลาย
หมู่ที่ 7
9) ซอยบางเลน 10
(หมู่บ้านชลกานต์/ยัวเฮาส์)
หมู่ที่ 9
10) ซอยบางเลน 16
(วัดสะแก) หมู่ที่ 9
11) ซอยบางเลน 22
(นารีนคร 1) หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

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

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕) ซอยบางเลน 23/2 (เจ้าพ่อเขา
เขียว) หมู่ที่ 10 จานวน 2 จุด
6) ซอยบางเลน 21/2 (ร่วมใจ
สามัคคี) หมู่ที่ 6 จานวน 1 จุด
7) ซอยบางเลน 21 (วัดบางเลน
เจริญ) หมู่ที่ 7 จานวน 1 จุด
8) ซอยไปรษณียต์ อนปลาย หมู่ที่ 7
จานวน 2 จุด
9) ซอยบางเลน 10 (หมู่บ้าน
ชลกานต์/ยัวเฮาส์) หมู่ที่ 9 จานวน 4
จุด
10) ซอยบางเลน 16 (วัดสะแก)
หมู่ที่ 9 จานวน 1 จุด
11) ซอยบางเลน 22 (นารีนคร 1)
หมู่ที่ 9 จานวน 4 จุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๒๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟูาถนน)
ที่

โครงการ

9. โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สะพานทางเดินเท้า
ยกระดับ คอนกรีต
เสริมเหล็ก ชุมชนหลัง
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์
หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสะพาน
ทางเดินเท้า
ยกระดับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสะพานทางเดิน
เท้ายกระดับ คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
ความกว้าง 1.40 เมตร
ความยาว 20.00 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสะพาน
ทางเดินเท้ายกระดับ
คอนกรีต เสริมเหล็ก
ขนาด ความกว้าง
1.40 เมตร และความ
ยาว 20.00 เมตร

สะพานทางเดิน
เท้ายกระดับ
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม

กองช่าง

หน้ าที่ ๒๘

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10. โครงการจ้ า งเหมา เพื่ อ ก่ อ สร้ า งศาลา ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งศาลา
ก่อสร้างศาลาท่าน้า ท่ า น้ าแทนศาลา ท่าน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2
เดิมทีช่ ารุด
ขนาดความกว้ าง 3.00 เมตร
ความยาว 4.00 เมตร
11. ค่ า จ้ า ง อ อ ก แ บ บ
โครงการจ้ า งเหมา
ก่อสร้างศาลาท่าน้า
หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ออกแบบโครงการ
จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า ง
ศาลาท่าน้า
หมู่ที่ 2
12. โครงการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และ
และซ่อมแซมอาคาร ซ่ อ มแซมอาคาร
ส านั ก งานเทศบาล สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน
ตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
ทต.บางเลน

๒๕๖5
(บาท)
-

ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
ศาลาท่าน้า หมู่ที่ 2

-

-

-

22,500
ทต.บางเลน

-

ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และ
ซ่อ มแซมอาคารส านั กงาน
เทศบาลตาบลบางเลน

-

-

-

500,000
ทต.บางเลน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ ก่ อสร้ างศาลาท่ า
น้ า คอนกรี ต เสริ ม
เหล็กขนาดความกว้าง
3.00 เมตร ความยาว
4.00 เมตร
ไ ด้ แ บ บ โ ค ร งกา ร
จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า ง
ศาลาท่าน้า หมู่ที่ 2

ได้ก่อสร้างศาลาท่า
น้าแทนศาลาเดิมที่
ชารุด

กองช่าง

แบบโครงการจ้ า ง
เหมาก่อสร้างศาลา
ท่าน้า หมู่ที่ 2

กองช่าง

ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ซ่ อ ม แ ซ ม อ า ค า ร
ส านั ก งานเทศบาล
ตาบลบางเลน

อาคารส านั ก งาน
เทศบาลตาบล
บางเลน ได้รับการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ซ่อมแซม

กองช่าง

หน้ าที่ ๒๙

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ที่

โครงการ

13. ค่ า จ้ า ง อ อ ก แ บ บ
โครงการปรั บ ปรุ ง
และซ่อมแซมอาคาร
ส านั ก งานเทศบาล
ตาบลบางเลน
14. โครงการจ้ า งเหมา
ก่ อ สร้ า งซุ้ ม ประตู
ท า ง เ ข้ า -อ อ ก
ส านั ก งานเทศบาล
ตาบลบางเลน

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ออกแบบโครงการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ซ่ อ มแซมอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน
เพื่ อ ก่ อ สร้ า งซุ้ ม ให้
ประชาชนใช้ เ ป็ น
จุดสังเกตบอกที่ตั้ง
ทางเข้ า -ออกเพิ่ ม
ความสะดวกในการ
ม า รั บ บ ริ ก า ร ที่
สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
โค ร งกา รป รั บป รุ งแ ล ะ
ซ่อ มแซมอาคารส านั ก งาน
เทศบาลตาบลบางเลน

ด าเ นิ น การ ก่ อ สร้ า งซุ้ ม
ป ร ะ ตู ท า ง เ ข้ า -อ อ ก
ส านั ก งานเทศบาลต าบล
บางเลน จานวน 1 จุด

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22,500
ทต.บางเลน

-

-

2,000,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไ ด้ แ บ บ โ ค ร งกา ร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ซ่ อ ม แ ซ ม อ า ค า ร
ส านั ก งานเทศบาล
ตาบลบางเลน

แบบโครงการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ซ่ อ มแซมอาคาร
สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน

กองช่าง

ได้ก่อสร้างซุ้มประตู
ท า ง เ ข้ า -อ อ ก
ส านั ก งานเทศบาล
ตาบลบางเลน
จานวน 1 จุด

ได้ ก่ อ สร้ า งซุ้ ม ให้
ประชาชนใช้ เ ป็ น
จุดสังเกตบอกที่ตั้ง
ทางเข้า -ออก เพิ่ ม
ความสะดวกใน
การมารับบริการที่
สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน

กองช่าง

หน้ าที่ ๓๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ที่

โครงการ

15. ค่ า จ้ า ง อ อ ก แ บ บ
โครงการจ้ า งเหมา
ก่ อ สร้ า งซุ้ ม ประตู
ท า ง เ ข้ า - อ อ ก
ส านั ก งานเทศบาล
ตาบลบางเลน

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ออกแบบโครงการ
จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า ง
ซุ้ ม ประตู ท างเข้ า ออ ก ส า นั ก ง า น
เทศบาลตาบลบาง
เลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
ซุ้ ม ป ร ะ ตู ท า ง เ ข้ า -อ อ ก
ส านั ก งานเทศบาลต าบล
บางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้แบบโครงการจ้าง
เหม าก่ อ สร้ า งซุ้ ม
ประตู ท างเข้ า -ออก
ส านั ก งานเทศบาล
ตาบลบางเลน

แบบโครงการจ้ า ง
เหมาก่ อ สร้ า งซุ้ ม
ประตูทางเข้า-ออก
สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน

กองช่าง

หน้ าที่ ๓๑

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ที่

โครงการ

16. โครงการจ้างเหมา
ขุดลอกทางน้า
สาธารณประโยชน์
จานวน 36 สาย

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า
การปูองกันอุทกภัย
และรักษาสภาพ
แนวลาน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการขุดลอกทางน้า
สาธารณประโยชน์ จานวน
36 สาย บริเวณ ดังนี้
1) ทางน้าสาธารณะ
ประตูน้าที่ 4 หมู่ที่ 1
2) ทางน้าสาธารณะ
ประตูน้าที่ 5 หมู่ที่ 1
3) ทางน้าสาธารณะ
ประตูน้าที่ 6 หมู่ที่ 1
4) ทางน้าสาธารณะ
ประตูน้าที่ 7 หมู่ที่ 1
5) ทางน้าสาธารณะ
ประตูน้าที่ 8 หมู่ที่ 1
6) ทางน้าสาธารณะ
ประตูน้าที่ 9 หมู่ที่ 1
7) ทางน้าสาธารณะหลังวัด
ประชารังสรรค์ หมู่ที่ 1

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,510,๐๐๐
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้ ขุ ด ลอกทางน้ า ประสิ ท ธิ ภ าพการ
สาธารณประโยชน์ ระ บ า ย น้ า ก า ร
จานวน 36 สาย
ปู อ ง กั นอุ ท ก ภั ย
และรักษาสภาพแนว
ลาน้า ดีขึ้น

หน้ าที่ ๓๒

กองช่าง

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ที่
(ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

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

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8) ทางน้าสาธารณะประตูนา้
ที่ 1 หมู่ที่ 2
9) ทางน้าสาธารณะประตูนา้
ที่ 2 หมู่ที่ 2
10) ทางน้าสาธารณะประตูน้า
ที่ 3 หมู่ที่ 2
11) ทางน้าสาธารณะ ข้าง
หมู่บ้านพัชรวิลล์ หมู่ที่ 2
12) ทางน้าสาธารณะ ครูพยุง
หมู่ที่ 2
13) ทางน้าสาธารณะ
นายสวัสดิ์ หมู่ที่ 2
14) ทางน้าสาธารณะโรงไม้
หมู่ที่ 2
15) ทางน้าสาธารณะ ยายส้ม
หมู่ที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๓๓

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ที่
(ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

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

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

16) ทางน้าสาธารณะผู้ใหญ่
พจนา หมู่ที่ 3
17) ทางน้าสาธารณะ ตารอด
หมู่ที่ 4
18) ทางน้าสาธารณะลัด
หมู่ที่ 4
19) ทางน้าสาธารณะ
นายไสว หมู่ที่ 6
20) ทางน้าสาธารณะ
นายจรูญ หมู่ที่ 7
21) ทางน้าสาธารณะ
นายเอ๊ม ตอนปลาย หมู่ที่ 7
22) ทางน้าสาธารณะผู้ใหญ่
อรุณ หมู่ที่ 723) ทางน้าสาธารณะ
วัดยุคันธราวาส ตอนปลาย
หมู่ที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๓๔

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ที่
(ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

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

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24) ทางน้าสาธารณะ
ตาชุ่มหัวตัด หมู่ที่ 8
25) ทางน้าสาธารณะ
บ้านใหญ่ หมู่ที่ 8
26) ทางน้าสาธารณะ
หลังหมู่บ้านชลกานต์ หมู่ที่ 8
27) ทางน้าสาธารณะ
ตาเลื่อน หมู่ที่ 8
28) ทางน้าสาธารณะ
หลังอนามัยบางเลน หมู่ที่ 8
29) ทางน้าสาธารณะ
แยกตาชุม่ หัวตัด หมู่ที่ 8
30) ทางน้าสาธารณะ
หัวตัดยายเร หมู่ที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๓๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ที่
(ต่อ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

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

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

31) ทางน้าสาธารณะ หัวตัด
ยายเร (หลังบ้านนายประหยัด)
หมู่ที่ 8
32) ทางน้าสาธารณะ
แยกวัดน้อย หมู่ที่ 8
33) ทางน้าสาธารณะ
นายสิน หมู่ที่ 10
34) ทางน้าสาธารณะ
นายเติม หมู่ที่ 10
35) ทางน้าสาธารณะ ยายเร
ตอนปลาย หมู่ที่ 10
36) ทางน้าสาธารณะ
นายนวล หมู่ที่ 10

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๓๖

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17.

โครงการจ้าง
ออกแบบ/รับรอง
แบบก่อสร้างที่
จอดเรือดับเพลิง
ปากคลองบาง
ศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8
โครงการจ้างเหมา
รื้อถอนศูนย์
ปูองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อออกแบบ/
รับรองแบบโครงการ
ก่อสร้างที่จอดเรือ
ดับเพลิงปากคลอง
บางศรีราษฎร์
หมู่ที่ 8
เพื่อรื้อถอน
โครงสร้างอาคาร
ศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

18.

19.

โครงการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเตรียม
ปูองกันอัคคีภัย
ความพร้อมในการ
และอพยพหนีไฟ ปูองกันและระวัง
อัคคีภัยภายใน
สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แบบ/รับรองแบบโครงการ
ก่อสร้างที่จอดเรือดับเพลิง
ปากคลองบางศรีราษฎร์
หมู่ที่ 8

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
ทต.บางเลน

ตัวชี้วัด
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
400,000 แบบก่อสร้างได้
ทต.บางเลน รับรองจาก
วิศวกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีแบบแปลนก่อสร้างที่
สานัก
จอดเรือดับเพลิง ที่
ปลัดเทศบาล
ถูกต้องตามมาตรฐานที่ (งานปูองกันฯ)
วิศวกรรับรอง

โครงสร้างอาคารศูนย์ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้รับ
การรื้อถอน

-

-

-

300,000
ทต.บางเลน

300,000 การรื้อถอน
ทต.บางเลน ถูกต้องตาม
มาตรฐาน

ได้รับการรื้อถอน
โครงสร้างอาคารศูนย์
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยถูกต้องตาม
มาตรฐาน

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลบางเลน
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบล
บางเลน

-

-

-

100,000
ทต.บางเลน

100,000 ร้อยละ 80 ของ
ทต.บางเลน กลุม่ เปูาหมายมี
ความรู้และ
ปูองกันตัวเองได้

เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
จริง เจ้าหน้าที่สามารถ
นาความรูไ้ ปปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๓๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20.

โครงการปรับปรุง
ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

- เพื่อติดตั้ง ปรับปรุง
และเปลี่ยน อุปกรณ์ของ
กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด
ภายในเขตเทศบาล จาก
เดิมที่ชารุดอยู่แล้ว ให้
สามารถใช้งานได้ เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
- เพื่อบันทึกเหตุการณ์
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อเป็น
หลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
ดาเนินคดีต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้ง ปรับปรุงและ
เปลี่ยนอุปกรณ์ของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ทั้งหมด ภายในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

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

ตัวชี้วัด
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
10,000,000 กล้องวงจรปิด
ทต.บางเลน สามารถใช้งาน
ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่
และผู้ทสี่ ัญจรไปมา
- ติดตามการกระทา
ผิดในพื้นที่ได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้ าที่ ๓๘

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

21.

โครงการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศ
งานบัตรประชาชน
ฯลฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ
บริการด้านงาน
บัตรประชาชน
และงานอื่น ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนมีความสะดวกใน
การได้รับการ

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะ
ตัวชี้วัด
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
๒๕๖5
ได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ
ทต.บางเลน ทต.บางเลน ร้อยละ 80 ของ ความสะดวกใน
การใช้บริการ
คนที่มาใช้
บริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้ าที่ ๓๙

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบาง
เลน (หลังใหม่)

เพื่อให้เด็กเล็กมี
อาคารเรียน และ
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเรียนการสอน

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
จานวน 1 หลัง

23. ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบาง
เลน (หลังใหม่)

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบล
บางเลน
(หลังใหม่)

ดาเนินการออกแบบโครงการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบางเลน
(หลังใหม่)

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

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

-

-

ตัวชี้วัด
๒๕๖5
(KPI)
(บาท)
12,000,000 ร้อยละของศูนย์
ทต.บางเลน พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้รับความ
สะดวกในการ
เรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

540,000
ทต.บางเลน

ได้แบบโครงการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน
(หลังใหม่)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กในเขต
เทศบาลตาบลบาง
เลน มีอาคารเรียน
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การเรียนการสอน

กองการศึกษา

แบบโครงการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
บางเลน (หลังใหม่)

กองการศึกษา

หน้ าที่ ๔๐

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้ าที่ ๔๑

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

๑. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือเก็บมูล
ฝอย

- เพื่อใช้ในการเก็บมูลฝอย
- เพื่อใช้งานทดแทนเรือ
เก็บมูลฝอยที่มีการใช้งาน
มานานและเกิดการชารุด
บ่อย

2. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก
มูลฝอยแบบ
คอนเทน
เนอร์

จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย
แบบคอนเทนเนอร์ขนาด
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร
เพื่อใช้ในการจัดเก็บมูล
ฝอยในจุดที่มีปริมาณมูล
ฝอยเป็นจานวนมาก เช่น
ตามวัดตลาด สานักงาน
ใหญ่ ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
- เรือท้องแบน ขนาดไม่น้อย
กว่า 2×8 เมตร
- เครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่
น้อยกว่า 40 แรงม้าพร้อม
ติดตั้งหลังคาเรือ
จานวน 1 ลา
รถบรรทุกมูลฝอยแบบ
คอนเทนเนอร์ชนิด 6 ล้อ
จานวน 1 คัน

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

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

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

-

แบบ ผ.03

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖5
(บาท)
2,000,000
ทต.บางเลน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3,๐๐๐,๐๐๐
ทต.บางเลน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๔๒

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

3. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

ประเภท

วัตถุประสงค์

รถบรรทุก - เพื่อใช้ในการจัดเก็บขน
มูลฝอยแบบ มูลฝอยซึ่งมีคณ
ุ สมบัติใน
อัดท้าย
การบีบอัดมูลฝอยให้แน่น
สามารถใช้เก็บขนได้ใน
ปริมาณมาก
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เก็บขนมูลฝอยในพื้นที่
เนื่องจากประชากรใน
พื้นที่มีเพิ่มขึ้น
- รถเก็บมูลฝอยที่ใช้ใน
ปัจจุบันมีสภาพเก่ามาก
เนื่องจากอายุการใช้งาน
ทาให้มีการซ่อมบารุง
บ่อยครั้ง ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย
ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6
ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 คัน ๆ
ละ 2,400,000 บาท

๒๕๖๑
(บาท)
-

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

๒๕๖5
(บาท)
4,800,000
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๔๓

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

4. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์

เครื่อง
ตรวจวัด
คุณภาพน้า
แบบหัวรวม
หรือแยกหัว

- เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้า
ตามแหล่งน้าในเขต
เทศบาลตาบลบางเลน
เช่น คลองอ้อมนนท์
คลองบางสะแก คลองวัด
ศรีราษฎร์ เป็นต้น
- เพื่อใช้หาค่าคุณภาพน้า
เช่น ค่ากรดด่าง (pH) ค่า
ความเค็มของน้า ค่า
ออกซิเจนละลายในน้า
(DO) อุณหภูมิ เป็นต้น
- เพื่อนาผลตรวจคุณภาพ
น้าจากการสารวจ ใช้ใน
การวิเคราะห์วางแผนการ
บริหารจัดการน้าเสียใน
เขตเทศบาลตาบลบางเลน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้าแบบ
หัวรวม หรือแยกหัวตรวจ
จานวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000
บาท

๒๕๖๑
(บาท)
-

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

๒๕๖5
(บาท)
30,000
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๔๔

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

5. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อรองรับมูลฝอย
ห้องเก็บ
ห้องเก็บด้านหน้าเป็นตะแกรง
ประเภทติดเชื้อ และมูล จานวน 4 หลัง ๆ ละ 30,000
ด้านหน้า
เป็นตะแกรง ฝอยอันตรายตามแหล่ง
บาท
ชุมชน และสถานพยาบาล
หรือศูนย์ปฏิบตั ิการ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ฯ เป็นต้น ในเขตเทศบาล
ตาบลบางเลน และส่งต่อ
เพื่อกาจัดอย่างถูกวิธี
ให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี
- เพื่อปูองกันการปนเปื้อน
ของมูลฝอยติดเชื้อหรือมูล
ฝอยอันตรายกับมูลฝอย
ประเภทอื่น ๆ
- เพื่อส่งเสริมการแยก
ประเภทมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบางเลน

๒๕๖๑
(บาท)
-

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

๒๕๖5
(บาท)
120,000
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๔๕

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

แผนงาน

6. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

ประเภท

วัตถุประสงค์

เทรลเลอร์ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุุน
พัดลมดักจับ ละอองในพื้นที่เทศบาล
ฝุุนละออง ตาบลบางเลนที่เกิดจาก
ควันยานพาหนะ การ
ก่อสร้าง ปัญหา PM.2.5
รวมถึงสาเหตุอื่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เทรลเลอร์พัดลมดักจับฝุุน
ละออง แบบลากจูง ชนิด 4 ล้อ
ฉีดพ่นละอองน้าขนาดเล็กดักจับ
ฝุุนได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร
และสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร
จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ
5,000,000 บาท

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบ ผ.03

๒๕๖5
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้ าที่ ๔๖

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

7. แผนงาน ครุภณ
ั ฑ์
รักษา
สานักงาน
ความสงบ
ภายใน

ตู้ล็อกเกอร์
3 ประตู

เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์
ดับเพลิง และชุดดับเพลิง

8. แผนงาน ครุภณ
ั ฑ์
รักษา
ยานพาหนะ
ความสงบ และขนส่ง
ภายใน

รถสามล้อ เพื่อใช้ในงานปูองกัน
แบบมี
อัคคีภัยในพื้นที่คับแคบ
เครื่องยนต์
(แบบซาเล้ง)
พร้อมติดตั้ง
ถังบรรทุก
น้าดับเพลิง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อตูล้ ็อกเกอร์ ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ลึกไม่
น้อยกว่า 45 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า180 ซม.
จานวน 4 ตู้ (ตู้ละ 7,490
บาท) ราคาอ้างอิงจากท้องตลาด
รถสามล้อแบบมีเครื่องยนต์
(แบบซาเล้ง) จานวน 1 คัน
- ติดตั้งถังบรรทุกน้าแบบ
สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
200 ลิตร
- ติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาด 2 นิ้ว
4 จังหวะ มีข้อต่อทางออกแบบ
สวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ทาด้วย
ทองเหลือง

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29,960
ทต.บางเลน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

90,000
ทต.บางเลน

แบบ ผ.03

๒๕๖5
(บาท)
29,960
ทต.บางเลน

90,000
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้ าที่ ๔๗

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
9.

แผนงาน

แผนงาน
รักษา
ความสงบ
ภายใน
10. แผนงาน
รักษา
ความสงบ
ภายใน

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง
ครุภณ
ั ฑ์อื่น

ประเภท
เครื่องผสม
น้ายาโฟม
(Foam
Inductor)
ตู้คอนเทน
เนอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

จัดซื้อเครื่องผสมน้ายาโฟม เครื่องผสมน้ายาโฟม
(Foam Inductor) เพื่อใช้ (Foam Inductor)
ระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ - สามารถปรับอัตราผสมได้ 1%
- 6% จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด ความ
ขนาดความกว้างไม่น้อย กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร x ยาว
กว่า 3 เมตร x ยาวไม่
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อใช้ จานวน 3 ตู้
เป็นศูนย์ปูองกันและ
- ค่าขนส่งขนส่งรถบรรทุก
บรรเทาสาธารณภัย
- ค่ารถเครนยกข้าม
ใช้เก็บวัสดุ, ครุภัณฑ์ และ
เป็นศูนย์ปฏิบตั ิหน้าที่ของ
งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
ทต.บางเลน

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

-

270,000
ทต.บางเลน

แบบ ผ.03

๒๕๖5
(บาท)
30,000
ทต.บางเลน

270,000
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้ าที่ ๔๘

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)
เทศบาลตาบลบางเลน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีที่ 1 พัฒนาเมืองให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

11. แผนงาน ครุภณ
ั ฑ์
รถจักรยาน
รักษา
ยานพาหนะ ยนต์ตรวจ
ความสงบ และขนส่ง การณ์
ภายใน

วัตถุประสงค์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
- เพิ่มความสะดวกและ
รวดเร็วในการตรวจการณ์
และระงับเหตุ
- เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถจักรยานยนต์ แบบ
ออโตเมตริก จานวน 1 คัน
- เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ
สูบเดีย่ ว
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
149 ซีซี
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน
ด้านหน้าและด้านท้ายรถ

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๕๖5
(บาท)
100,000
ทต.บางเลน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

หน้ าที่ ๔๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปกหลัง

เทศบาลตาบลบางเลน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

