แผนพัฒนาสามป
( พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 )
เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2558

งานแผนและงบประมาณ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประกาศเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เรือ่ ง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ) เพิม่ เติมฉบับที่ 2/2558
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 การแกไข การเพิ่ม เติม หรือ การเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นา ขอ 22 (2)
กําหนดใหคณะกรรมการ พั ฒนาทองถิ่นพิ จารณารางแผนพัฒนาสามป ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพือ่ เสนอผูบ ริหารทองถิน่ (3) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช 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) เพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 2/2558 แลว เมื่อ วัน ที่ 17 กุมภาพั นธ
พ.ศ. 2558 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – พ.ศ. 2560 ) เพิม่ เติมฉบับที่ 2/2558 ตอไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

( 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 2/2558
เหตุผลและความจําเปน
เนือ่ งจากยังมีโครงการทีจ่ าํ เปนตองดําเนินการอยางเรงดวน เพือ่ แกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ ไมไดปรากฏอยูใ นแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 เพิม่ เติมฉบับที่ 1/2558 นัน้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิม่ เติมฉบับที่ 2/2558

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

2
2

1,214,000
1,214,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,214,000

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 ) เพิม่ เติมฉบับที่ 2/2558
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

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการซอมคอสะพานหวย -เพื่อซอมแซม
เรียง หมูที่ 2, หมูที่ 3
สะพานทีช่ าํ รุด

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
-ขุดวางแผนพืน้ สําเร็จรูป

ขนาด 0.35 x 4.00 เมตร
จํานวน 36 แผน ถมดิน
ลูกรังอัดแนนไมนอ ยกวา 90
ลบ.ม. เทคอนกรีตพื้นเชื่อม
สะพานกวาง 5.00 เมตร
ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ทั้ง 2 ดาน
รายละเอียดตาง ๆ ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนดให

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
88,000
เทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธทค่ี าดวา
จะไดรับ

-จํานวน
-ประชาชนไดรบั
ประชาชน ความปลอดภัยใน
ในพืน้ ที่
การสัญจร
ทีไ่ ดรบั ความ
ปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 ) เพิม่ เติมฉบับที่ 2/2558
เทศบาลตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตรจงั หวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหเปนฐานการพัฒนาจังหวัดเชิงสรางสรรคทย่ี ง่ั ยืน
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองนาอยู
1.5 พัฒนาทะเลทรัพยเปนเมืองสิง่ แวดลอมดี
ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสราง
-เพือ่ อํานวยความ
ถนนลาดยางผิวจราจร
สะดวกในการ
เคปซีลสายวันเฉลิม หมูที่ 7 สัญจรและขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
-กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจรเคปซีล ขนาดกวาง
5.00 เมตร ยาว 520 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม นอยกวา
2,600 ตารางเมตร ฝงทอ
ระบายน้าํ ขนาด 1- Ø 0.80
x 1.00 เมตร 1 จุด จํานวน
8 ทอน ขนาด 2 – Ø 1.00
x 1.00 เมตร 2 จุดๆ ละ 20
ทอน รวม 40 ทอน พรอม
กอสรางรางระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ปากกวาง 1.20 เมตร ลึก
0.30 เมตร ยาว 113 เมตร
รายละเอียดตางๆ ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนดให

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,126,000
เทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธทค่ี าดวา
จะไดรับ

-ประชาชนไดรบั
-จํานวน
ถนนลาดยาง ความปลอดภัยใน
การสัญจร
ผิวจราจร
เคปซีลใน
ตําบลทะเล
ทรัพย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง

