ดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2550
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2550
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร/แนวทาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
1.1 สงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
2.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา
2.2 ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และเพิ่มกระแสไฟฟา
2.3 ขยายเขตบริการโทรศัพทพื้นฐาน ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ
2.4 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร ศาลาประชาคมหมูบาน
และจัดหาเต็นท เกาอี้ ของหมูบาน
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

รอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบ
ประมาณ(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

3

5.88

476,000

4.99

สน.ปลัด ฯ

3

5.88

476,000

4.99

12
1
-

23.53
1.96
-

3,498,000
182,254
-

36.65
1.91
-

13

25.49

3,680,254

38.56

สวนโยธา
สวนโยธา

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2550
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จํานวนโครงการ
รอยละของ
จํานวนงบ
ยุทธศาสตร/แนวทาง
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด ประมาณ(บาท)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
3.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และ
น้ําเพื่อการเกษตร ขุดสระน้ํา บอน้ําตื้น บอบาดาล และขุดลอกแหลงน้ํา
รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.1 เพิ่มการดูแล เอาใจใสผูดอยโอกาสในสังคม
4.2 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปองกันเยาวชนจาก
ภัยยาเสพติด
4.3 สงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา และการเขาถึงบริการดาน
สาธารณสุขของประชาชน
4.4 สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และวิถีชุมชนที่ใกลชิดศาสนา และ
รักษาไวซึ่งประเพณีทองถิ่น
4.5 เพิ่มโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
รวม

รอยละของ
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

สน.ปลัด ฯ

3

5.88

820,500

8.60

3

5.88

820,500

8.60

2
4

3.92
7.84

308,000
160,000

3.23
1.68

สน.ปลัด ฯ
สน.ปลัด ฯ

5

9.80

626,900

6.57

สน.ปลัด ฯ /

8

15.69

613,208

6.42

สน.ปลัด ฯ

3

5.88
43.14

2.65
20.54

สน.ปลัด ฯ

22

252,840
1,960,948

สอต.ทะเลทรัพย

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2550
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
จํานวนโครงการ
รอยละของ
จํานวนงบ
ยุทธศาสตร/แนวทาง
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด ประมาณ(บาท)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 รักษาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม
ปราศจากมลพิษ
0
0
0
รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
6.1 สงเสริมความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ของหนวยงานของ
รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ
1,535,975
7.84
4
6.2 ประชาชนพึงพอใจในบริการของหนวยงานของรัฐ
7.84
4
352,165
6.3 สงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชน
3.92
2
719,200
6.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายไดของอบต.
รวม
รวมทั้งสิ้น

10
51

19.61
100

2,607,340
9,545,042

รอยละของ
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

-

-

0
-

-

16.09
3.69
7.53

สวนโยธา
สน.ปลัด ฯ
สน.ปลัด ฯ /
สวนโยธา /
สวนการคลัง

27.31
100

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2550
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการปรับปรุงตอ
ครีบ คสล.สะพานกัน
ดิน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ปรับปรุงตอครีบ คสล.
สะพานกันดิน ขนาดกวาง
0.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร จํานวน 2
ขางและขนาดกวาง 0.20
เมตร ยาว 6.60 เมตร ลึก
1.20 เมตร งบประมาณ
44,000 บาท

พื้นที่
หมูที่ 4

หนวย
ดําเนินการ
สวนโยธา

พ.ศ.2550
พ.ศ.2549
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคต
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และเพิ่มกระแสไฟฟา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

2

โครงการอุดหนุน
สํานักงานไฟฟาสวน
ภูมิภาค จังหวัดชุมพร

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ขยายเขตไฟฟาแรงต่าํ และ หมูที่ 7
แรงสูง สําหรับบานพัก
พนักงานสวนตําบล และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.
ทะเลทรัพย หมูที่ 7
งบประมาณ 182,254 บาท

หนวย
ดําเนินการ
สน.ปลัดฯ

พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหการบริหารกิจการประปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร ขุดสระน้ํา บอน้ําตื้น บอบาดาล และขุดลอกแหลงน้ํา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

3

โครงการขยายเขตทอ
น้ําประปาหมูบ าน

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
หมูที่ 3
ขยายเขตทอน้าํ ประปา
หมูบาน วางทอพีวีซี∅ 4″
ชั้น 8.5 ระยะทาง 120 เมตร
วางทอพีวีซ∅
ี 3″ ชั้น 8.5
ระยะทาง 426 เมตรวางทอ
แปบเหล็ก∅ 3″ คาด
เหลือง ระยะทาง 18 เมตร
เสา คสล.รับทอจายน้ํา
จํานวน 7 ทอน วางทอพีวีซี
∅ 2″ ชั้น 8.5 ระยะทาง
1,580 เมตร ติดตั้งจุดใชน้ํา
1 จุดตอ 1 หลัง
งบประมาณ 261,900 บาท

หนวย
ดําเนินการ
สวนโยธา

พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหการบริหารกิจการประปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร ขุดสระน้ํา บอน้ําตื้น บอบาดาล และขุดลอกแหลงน้ํา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

4

โครงการขยายเขตทอ
น้ําประปาหมูบ าน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ขยายเขตทอน้าํ ประปา
หมูบาน วางทอพีวีซี∅
1½″ ชั้น 8.5 ระยะทาง
1,060 เมตร ติดตั้งจุดใชน้ํา
1 จุดตอ 1 หลัง
งบประมาณ 58,600 บาท

พื้นที่
หมูที่ 4

หนวย
ดําเนินการ
สวนโยธา

พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการกีฬา และนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา และการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขของประชาชน
ลําดับที่
5

6

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการกอสราง
กอสรางหองน้าํ สาธารณะ หมูที่ 7
หองน้ําสาธารณะ
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
6.80 เมตร
งบประมาณ 341,000 บาท
หมูท ี่ 7
โครงการกอสรางลาน กอสรางลานกีฬา
กีฬาอเนกประสงค
อเนกประสงค ขนาดกวาง
12 เมตร ยาว 20 เมตร
งบประมาณ 139,700 บาท
โครงการ / กิจกรรม

หนวย
ดําเนินการ
สวนโยธา

สวนโยธา

พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหการบริหารดานการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและวิถชี ุมชนที่ใกลชดิ ศาสนาและรักษาไวซึ่งประเพณีทองถิ่น
ลําดับที่
7

รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการกอสรางศูนย กอสรางศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก หมูที่ 7
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
อบต.ทะเลทรัพย ขนาด
ทะเลทรัพย
กวาง 18 เมตร ยาว 19 เมตร
งบประมาณ 443,208 บาท
โครงการ / กิจกรรม

หนวย
ดําเนินการ
สวนโยธา

พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาประชาชนพึงพอใจในบริการของหนวยงานของรัฐ
ลําดับที่
8

9

10

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการจัดทําตูไซด จัดทําตูไซดบอรด(ชั้นวาง
บอรด(ชั้นวางเอกสาร) เอกสาร)ติดฝาผนัง จํานวน
ติดฝาผนัง
2 ตู
งบประมาณ 60,000 บาท
โครงการกอสราง
กอสรางบานพักพนักงาน
บานพักพนักงานสวน สวนตําบล ขนาดกวาง
ตําบล
10.80 เมตร ยาว 20 เมตร
จํานวน 5 หลัง
งบประมาณ 1,280,400
บาท
โครงการทาสี ที่ทําการ คาทาสี ที่ทําการ อบต.ทะเล
อบต.ทะเลทรัพย
ทรัพย จํานวน 497 ตารางเมตร งบประมาณ
1,280,400 บาท
โครงการ / กิจกรรม

พื้นที่
อบต.
ทะเลทรัพย

หนวย
ดําเนินการ
สน.ปลัดฯ

หมูที่ 7

สวนโยธา

อบต.
ทะเลทรัพย

สน.ปลัดฯ

พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

