รางแผนพัฒนาสามป
( พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 )
เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2558

งานแผนและงบประมาณ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เรือ่ ง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ) เพิม่ เติมฉบับที่ 1/2558
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 การแกไข การเพิ่ม เติม หรือ การเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นา ขอ 22 (2)
กําหนดใหคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เสนอผูบริหารทองถิ่น (3) กําหนดใหผูบริห ารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช แผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ าบลทะเลทรั พ ย มี ม ติ ใ ห ความเห็ น ชอบร า ง
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) เพิม่ เติมฉบับที่ 1/2558 แลว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2560 ) เพิม่ เติมฉบับที่ 1/2558 ตอไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

( นายสุพจน พุมพรอมจิตร )
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. 2548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวด 4 การแกไข การเพิม่ เติมหรือการเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนา
ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบ ริหารทองถิน่
ขอ 22 การเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดาํ เนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขน้ั ตอนดําเนินการ
ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ จัดทํารางแผนพัฒนาสามปทเ่ี พิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ พิจารณารางแผนพัฒนาสามปทเ่ี พิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงเพือ่ เสนอ
ผูบริหารทองถิ่น
(3) ผูบ ริหารทองถิน่ พิจารณาอนุมตั ริ า งแผนพัฒนาสามปทเ่ี พิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปทเ่ี พิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) เพิม่ เติมฉบับที่ 1/2558
เหตุผลและความจําเปน
เนือ่ งจากยังมีโครงการทีม่ คี วามจําเปนเพือ่ การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพืน้ ทีด่ า น
การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ดานสาธารณูปโภค และดานอืน่ ๆ เพิม่ เติม ซึง่ โครงการตาง ๆ เหลานี้ มิได
ปรากฏอยูใ นแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) จึงมีความจําเปนตองเพิม่ เติม ในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2558

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิม่ เติมฉบับที่ 1/2557

ยุทธศาสตร

เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ป 2558
ป 2559
ป 2560
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

1. พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
1.1 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองสุขภาพ
1.2 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองมั่นคงและปลอดภัย
1.3 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองแหงการเรียนรู
1.4 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองครอบครัวเขมแข็ง
1.5 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองสิง่ แวดลอมดี
1.6 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองพื้นที่สรางสรรค
รวม
2. สงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
2.1 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
2.2 สงเสริมตลาดการทองเที่ยวอยางเปนระบบ
รวม
3. พัฒนาระบบตลาดและสินคาการเกษตรอยางมีคณ
ุ ภาพ
3.1 สงเสริมเทคโนโลยีดานการเกษตรและเกษตรอินทรีย
3.2 พัฒนาระบบการตลาดและสินคาดานการเกษตรอยางมีคณ
ุ ภาพ
รวม
4. สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
4.1 สงเสริมกลุม อาชีพ
4.2 สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียง
รวม
รวมทัง้ สิน้

1
5
6

10,000
12,185,000
12,195,000

1
1

10,000
10,000

1
1

10,000
10,000

3
5
8

30,000
12,185,000
12,215,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

12,195,000

1

10,000

1

10,000

8

12,215,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 )
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตรจงั หวัดที่ 3 การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูส คู ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ดี ว ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
1.2 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองมั่นคงและปลอดภัย
ที่
1

โครงการ
โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชน ปองกันและลด
อุบตั เิ หตุทางถนน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

- ตัง้ จุดบริการประชาชน
-เพื่อใหบริการ
ประชาชนในชวง ปองกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนน
เทศกาล
-เพื่อปองกันและลด
อุบตั เิ หตุ

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธทค่ี าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-จํานวนผู
ประสบ
อุบตั เิ หตุ
ในพืน้ ที่
เทศบาล
ตําบล
ทะเลทรัพย

-ประชาชนไดรบั
ความสะดวก
-อุบตั เิ หตุลดลง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 ) เพิม่ เติมฉบับที่ 1/2558
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตรจงั หวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาจังหวัดเชิงสรางสรรคทย่ี ง่ั ยืน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
1.5 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองสิง่ แวดลอมดี
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

-ระบบกรองน้าํ ผิวดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
พรอมปรับปรุงระบบกรอง
น้าํ ผิวดินเดิม
โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา
-โรงสูบน้าํ ดิบขนาด กวาง
ดิบและระบบกรองน้าํ ผิวดิน การขาดแคลนนําเพือ 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร
พรอมซอมแซมระบบประปา การอุปโภคบริโภค
สูง 2.40 เมตร โครงหลังคา
ผิวดินบานปากบอ หมูท ่ี 5 ของประชาชนในพืนที เหล็กรูปพรรณหลังคามุง
กระเบื้องลอนคู
กอสรางระบบกรองน้าํ ผิวดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
พรอมปรับปรุงระบบกรอง
น้าํ ผิวดินเดิม
โครงการกอสรางระบบกรอง
น้าํ ผิวดิน พรอมซอมแซม
ระบบประปาผิวดิน
บานทาตาเสือ หมูท ่ี 1

-เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนน้าํ
เพื่อการอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชนในพืน้ ที่
-เพือแก้ ไขปั ญหา

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,145,000
เทศบาล

1,600,000
เทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธทค่ี าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-ประชาชนมีนําใช้
-จํานวน
ครัวเรือนที่มี อย่างเพียงพอ
น้าํ ประปาใช

กองชาง

-ประชาชนมีนําใช้
อย่างเพียงพอ

กองชาง

-จํานวน
ครัวเรือนทีมี
นําประปาใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 ) เพิม่ เติมฉบับที่ 1/2558
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตรจงั หวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาจังหวัดเชิงสรางสรรคทย่ี ง่ั ยืน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
1.5 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองสิง่ แวดลอมดี
ที่

โครงการ

3

โครงการกอสรางระบบกรอง
น้าํ ผิวดิน พรอมซอมแซม
ระบบประปาผิวดิน
บานเจริญทรัพย หมูที่ 7

4

5

วัตถุประสงค

-เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนน้าํ
เพื่อการอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชนในพืน้ ที่
โครงการกอสรางระบบกรอง -เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนน้าํ
น้าํ ผิวดิน พรอมซอมแซม
เพื่อการอุปโภค
ระบบประปาผิวดิน
บริโภคของ
ในตําบลทะเลทรัพย
ประชาชนในพืน้ ที่
โครงการกอสรางโรงสูบน้ํา -เพื่อแกไขปญหา
ดิบและระบบกรองน้าํ ผิวดิน การขาดแคลนน้าํ
พรอมซอมแซมระบบประปา เพื่อการอุปโภค
ผิวดินในตําบลทะเลทรัพย บริโภคของ
ประชาชนในพืน้ ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
-ระบบกรองน้าํ ผิวดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
พรอมปรับปรุงระบบกรอง
น้าํ ผิวดินเดิม
-ระบบกรองน้าํ ผิวดิน พรอม
ซอมแซมระบบประปาผิวดิน
ในตําบลทะเลทรัพย
-โรงสูบน้ําดิบและระบบ
กรองน้าํ ผิวดินพรอม
ซอมแซมระบบประปาผิวดิน
ในตําบลทะเลทรัพย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,145,000
เทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธทค่ี าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-จํานวน
-ประชาชนมีนาํ้ ใช
ครัวเรือนที่มี อยางเพียงพอ
น้าํ ประปาใช

กองชาง

กองชาง

3,495,000
เทศบาล

-

-

-ประชาชนมีนาํ้ ใช
-จํานวน
ครัวเรือนที่มี อยางเพียงพอ
น้าํ ประปาใช

4,800,000
เทศบาล

-

-

-จํานวน

ครัวเรือนทีมี
นําประปาใช้

-ประชาชนมีนําใช้
อย่างเพียงพอ

กองชาง

