โครงการพัฒนาหมูบานของคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗
คณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ชุดที่ ๑ (เริ่มกอตั้ง) ไดระดมความคิดใน
การพัฒนาหมูบานของเราใหมีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัย นาอยู และจะพยายามดําเนินการใหได
ในระยะเวลาที่ ดํารงตําแหน งตามขอบั งคับ (๒ ป) ตามกําลังเงิน งบประมาณที่ มีและที่จะไดรับ
การสนับสนุนจากมวลสมาชิก จากหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ โดยมีงานและโครงการตามลําดับ
ความสําคัญเรงดวน ดังนี้
๑. โครงการเสริมสรางความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เพื่อจัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางเขา-ออกหมูบาน การรักษาความปลอดภัย การเสริมสรางระเบียบวินัยจราจร
ประกอบดวย ๖ งานดังนี้
๑.๑ งานทาสีขอบถนนและเครื่องหมายจราจร ไดเริ่มดําเนินการแลวเปนบางสวนคือ การ
ทาสีขอบถนนขาว-แดง ในจุดหามจอด จุดเสี่ยงอันตราย แตยังไมสมบูรณ ติดตั้งกระจกโคงเพื่อ
แสดงมุมมองในการใชรถใชถนน ๒ จุด (แยกคลองระบายน้ํากอนถึงสระวายน้ํา) ยังคงเหลือปาย
จราจรถาวรแบบแผ น โลหะสี ส ะท อ นแสง ติ ด ตั้ งตามจุ ด เสี่ ย งและอั น ตรายต างๆ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ งานจัดจางยามรักษาการณหมูบาน ที่จะทําหนาที่ในกะกลางวัน และกลางคืนรวม ๔
อัตรา โดยมีหนาที่ในการดูแลการเขา-ออกหมูบานของสมาชิก และบุคคลอื่นๆ บันทึกเหตุการณ
ตามวิธีการที่คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยกําหนด ดูแลการจราจรภายในหมูบานตามที่ไดรับ
มอบหมาย ออกตระเวนตรวจตราภายในหมูบานทุกๆ รอบ ๑ ชั่วโมง ใหสัญญาณบอกเวลาตามจุดที่
กําหนด
๑.๓ งานติดตั้งไมกั้นกระดกแบบอัตโนมัติที่ทางเขาหมูบาน เพื่อใหเกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเขา-ออกหมูบาน ดวยการติดตั้งไมกั้นอัตโนมัติที่ผูขับขี่ยานพาหนะสามารถใชบัตร
อิเล็กทรอนิกสในการแตะเปดประตูไดเอง ซึ่งการเขาออกดวยบัตรนี้จะบันทึกวันเวลา/เลขทะเบียน
รถเก็บไวในระบบอัตโนมัติ กรณีบุคคลอื่น/สมาชิกหมูบานที่ใชบริการรถสาธารณะ หรือรถที่ไมมี
บัตรผาน ตองขอแลกบัตรผานกับ รปภ. หมูบาน และให รปภ.บันทึกหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
ลงในสมุดบันทึก บัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะไดรับจากนิติบุคคลฯ หลังละ ๑ บัตร (โดยผูกกับ
ทะเบี ยนรถคัน ใดคั น หนึ่ ง) หากบ านใดมีรถมากกวา ๑ คั น ต องการบั ต รประจํารถตองชําระคา
ธรรมเนียมบัตรตามที่นิติบุคคลกําหนด งบประมาณดําเนินการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ โครงการจัด ทํ าสติกเกอรติด ยานพาหนะ เพื่ อให เกิดความสะดวกในการเข า-ออก
หมูบานของยานพาหนะทุกชนิ ดของสมาชิกในหมูบาน จะไดรับสติกเกอรติดที่ยานพาหนะให
สังเกตไดชัดเจน จัด ทํ าบั ตรแลกเข า-ออกหมู บ านของบุ คคลภายนอก จัด ทํ าตราประทั บ ประจํา
บานเลขที่เพื่อใชประทับยืนยันการเขาออกมาติดตอธุระกับสมาชิกในหมูบาน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐
บาท
๑.๕ งานติ ด ตั้ ง ระบบกล อ งวงจรป ด (CCTV) เพื่ อ การบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ต า งๆ ในจุ ด
อันตรายและจุดเสี่ยง โดยระยะเริ่มแรกจะติดตั้งที่ทางเขาหมูบาน จํานวน ๔ ตัว โดย ๒ ตัวแรกจะ
บันทึกภาพในมุมกวางของการเขาออก และอีก ๒ ตัวแบบคมชัดสูง สําหรับการบันทึกใหเห็นปาย
ทะเบียนรถเขา-ออกอยางชัดเจน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
และจะเพิ่มระบบกลองวงจรปดรอบอาคารสโมสร และซอยตางๆ จนครบในบริเวณ
จุดเสี่ยงตางๆ กําหนดงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๖ การจัดจางทําปายซอยถาวรจํานวน ๒๑ ซอย ใหมีความคงทน สังเกตเห็นงาย สวยงาม
สงเสริมภูมิทัศนของหมูบาน และมีราคาประหยัด งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการบริหารสํานักงานนิติบุคคลฯ เพื่อการบริการสมาชิก เปนโครงการที่สนับสนุนการ
ใหบริการแกมวลสมาชิกในดานตางๆ ดังนี้
๒.๑ งานจัดจางเจาหนาที่ธุรการสํานักงานนิติบุคคลฯ จํานวน ๑ อัตรา เพื่อใหทํางานดาน
เอกสารในสํ านั ก งาน งานเก็ บ ค าใช จายส ว นกลาง การจัด ทํ าบั ญ ชี รับ -จาย การประชาสั ม พั น ธ
กิจกรรมของนิติบุคคลฯ การรับพัสดุ-ไปรษณียภัณฑลงทะเบียนแทนสมาชิกเมื่อไมอยูที่บาน (แจง
ให ส มาชิ ก มารั บ ที่ สํ านั ก งานนิ ติ บุ ค คลฯ) การดู แ ลอาคารสโมสร/สระว ายน้ํ า และงานอื่ น ๆ ที่
คณะกรรมการกําหนด
๒.๒ งานจัดหาอุปกรณ สํานักงาน เพื่อการดําเนิน งานของนิติบุคคลฯ เปนไปดวยความ
สะดวกรวดเร็ว สามารถใหบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการติดตอเพื่อการประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆ ไดอยางคลองตัว งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย
 การขอติดตั้งโทรศัพท ๑ เลขหมาย พรอมเครื่องรับ-สงเอกสาร (Fax)
 การจัดหาอุปกรณสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร/พริ้นเตอร โตะ/เกาอี้
 บอรดตูกระจกสําหรับการติดเอกสารประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ
๒.๓ โครงการติ ด ตั้ งระบบกระจายเสี ย งสาธารณะ เพื่ อ เผยแพร ข าวสาร แจงเหตุ ด ว น/
เหตุรายที่เกิดขึ้นในหมูบานอยางทันทวงที งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
การดําเนินงานของคณะกรรมการจะใชงบประมาณใหประหยัดที่สุด ไดประโยชนสูงสุด
เพื่อมวลสมาชิก

สรุปงานโครงการและงบประมาณที่จะดําเนินงานในระยะ ๒ ป
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

โครงการ/งาน
งานจัดจางยามรักษาการณ ๔ คน (รายเดือน)
งานจัดจางเจาหนาที่ธุรการสํานักงานนิติบุคคลฯ (รายเดือน)
งานทาสีขอบถนนและปายจราจร
งานจัดหาอุปกรณสํานักงาน
งานจัดทําสติกเกอรและตราประทับบัตรอนุญาตเขา-ออก
งานจัดทําปายซอยหมูบานแบบถาวร
งานจัดทําไมกั้นอัตโนมัติทางเขา-ออกหมูบาน
งานติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV)
งานติดตั้งระบบกระจายเสียงสาธารณะ
รวมงบประมาณ (เฉพาะรายการที่ ๓-๙)

หมายเหตุ

งบประมาณ
๓๖,๐๐๐
๙,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๔๐,๐๐๐

เวลา
ดวน
ดวน
ดวน
ดวน
ดวน
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

งบประมาณทีด่ ําเนินการทั้งหมด มาจากการรวมระดมทุน การสนับสนุนจากมวล
สมาชิก การบริจาค และจัดหาดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งเงินสวนตางที่เหลือจาก
คาใชจายสวนกลางในแตละเดือน (งบประมาณนี้เปนการประมาณการเบื้องตน
อาจใชนอยกวาที่ประมาณการนี้ในการดําเนินการจริง)

