รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
ที่ไดแถลงไวต"อสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖)
.....................................................................................
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ตามที่กระผม นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตําบลเทศบาลตําบลศรีสุนทร ได"แถลง
นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ต(อสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2555 ซึ่งได"กําหนดนโยบายการบริหารราชการไว"ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา
ของนโยบาย รวม 6 ด"าน ประกอบด"วย นโยบายดานเศรษฐกิจ นโยบายดานการบริหาร
จั ด การ และอนุ รั ก ษ2 ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอม ดานการสาธารณู ป โภค และ
โครงสรางพื้นฐาน ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการดาน
สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดานการเมือง และการบริหาร โดยได"แปลงไปสู(การ
ปฏิบัติด"วยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต(างๆ เพื่อพัฒนาและสร"างความเจริญให"กับท"องถิ่น
รวมทั้งตอบสนองต(อป8ญหาความต"องการของท"องถิ่ นและครอบคลุมภารกิจหน" าที่ที่กฎหมาย
กําหนดไว"
รายงานผลการปฏิบั ติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป; นการสรุป ผลการดํา เนินงานในรอบ
ป<งบประมาณ พ.ศ.2556 ทุกโครงการและกิจกรรมเป;นโครงการที่มีความสอดคล"องกับนโยบาย
ที่ได"แถลงไว" ซึ่งกระผมได"มุ(งเน"นการแก"ไ ขป8ญหาความเดือดร"อน เพื่อให"พี่น"องประชาชนได"รับ
ประโยชน?และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได"มุ(งหวังเอาไว"ภายใต"ข"อจํากัดหลายประการ ซึ่งกระผม
และคณะได"เข"ามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเป;นที่น(าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก"ไ ข
ป8ญหาเราจะมุ(งเน"นผู"คนส(วนใหญ(ให"ได"รับประโยชน?มากที่สุด สําหรับโครงการขนาดใหญ(หรือ
โครงการริเริ่มใหม(ที่จะทําให"ประชาชนโดยส(วนรวมได"รับประโยชน? จะมีการเตรียมความพร"อมเพื่อ
ดําเนินการให"เกิดผลเป;นรูปธรรมต(อไป
ดังนั้น เพื่อให"เป;นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก"ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่
๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ทศ วรรค ๕ ได"กําหนดให"นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได"แถลงไว"ต(อสภาเทศบาลเป;นประจําทุกป<
กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ประจําป< 2556 ดังต(อไปนี้
1.ดานเศรษฐกิจ
โดยจะเสริมสร"างความมั่งคงทางเศรษฐกิจให"กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง
และส(งเสริมความเข"มแข็งแก(ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

-21.1 สร"างโอกาส และเพิ่มช(องทางในการเพิ่มรายได"ให"กับประชาชน
1.2 ส(งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให"สอดคล"องกับความต"องการของตลาดและ
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน
1.3 ส(งเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ตามศักยภาพของชุมชน
ลําดับ
โครงการ
1. โครงการนํ า กลุ( ม อาชี พ ทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
สินค"าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ? (otop)

งบประมาณ(บาท)
295,075.00

2.

โครงการจั ด อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิก
กลุ(มออมทรัพย?เพื่อการผลิตและองค?กรสตรี

294,620.00

3.

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ(มอาชีพชุมชน
เพื่อส(งเสริมสร"างความเข"มแข็งของชุมชน
(ฝYกอบรมทําเดคูพาท , เพาะเห็ด , เพ"นท?ผ"า)

69,963.00

4.

โครงการฝYกอบรมอาชีพกลุ(มสตรี

31,272.00

หมายเหตุ

2.ดานการบริ ห ารจั ด การ และอนุ รั ก ษ2 ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอม ซึ่ ง มี
แนวทาง ดังนี้
2.1 บริหารจัดการขยะเกลื่อนเมือง ในขณะนี้ให"สะอาดทั้งตําบล โดยชุมชนมีส(วนร(วม
2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน?ในชุมชนให"สวยงาม ได"แก(การปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณขุมน้ํา
บางมะรวน ให"เป;นสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู(หัว ฯ ที่
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษาในป< 2555
2.3 แก"ป8ญหาน้ําท(วมในพื้นที่ โดยการขุดลอกลํารางสาธารณะสายหลัก เพื่อให"น้ําไหล
อย(างเป;นระบบ และยังยื่น ซึ่งมีผลการดําเนินงานด"านนี้ ดังต(อไปนี้
ลําดับ
โครงการ
1. โครงการ BIG CLEANING DAY
2.

โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก

งบประมาณ (บาท)
26,721.60
825,200.00

หมายเหตุ

-3ลําดับ
โครงการ
3. โครงการค(ายเยาวชนอนุรักษ?สิ่งแวดล"อม
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการทําหมันและฉีดวัคซีนปfองกันโรค
พิษสุนัขบ"า
โครงการรณรงค?ควบคุมและปfองกัน
โรคติดต(อในตําบลศรีสุนทร
โครงการริมทางสะอาดตา
โครงการจ"างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ
จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท"าย 6 ล"อ

งบประมาณ (บาท)
67,784.00

หมายเหตุ

41,240.00
26,928.00
870,700.00
3,800,670.25
2,996,000.00

3.ดานการสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
โดยการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทรสู( เ มื อ งที่ มี ม าตรฐานด" า นสาธารณู ป โภคและ
โครงสร"างพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก สบายให"กับพี่น"องประชาชนซึ่งมีแนวทางดังนี้
3.1 ก(อสร"าง และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท"า และทางระบายน้ําให"ได"มาตรฐาน เช(น
เปgดสี่แยกเขาล"านเพิ่มสัญญาณไฟจราจร
3.2 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟfาสาธารณะให"มีความสว(างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย?สินของพี่น"องประชาชน
3.3 จัดสร"างสวนสาธารณะให"สวยงาม เพื่อเป;นศูนย?รวมการพักผ(อน และการออกกําลัง
กาย
3.4 ก(อสร"างปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน?ในเขตเทศบาลให"ดูสวยงาม
3.5 ทําการขุดลอก คู คลอง และท(อระบายน้ําทุกสายอย(างต(อเนื่อง
ลําดับ
โครงการ
1. โครงการก(อสร"างถนนแอสฟ8ลต?ติกคอนกรีต
ซอยท(าเรือ หมู(ที่ 3
2. โครงการก(อสร"างถนน คสล.พร"อมคูระบาย
น้ํา ซอย พ(อถิ่น – แม(หลาด
3. โครงการก(อสร"างถนนแอสฟ8ลต?ติกคอนกรีต
ซอยในคลํา หมู(ที่ 1

งบประมาณ (บาท)
1,250,000.00
1,195,000.00
1,278,000.00

หมายเหตุ

-4ลําดับ
โครงการ
4.
โครงการก( อ สร" า งต( อ เติ ม อาคารศาลา
เอนกประสงค? หมู(ที่ 3
5.
โครงการก( อ สร" า งวางท( อ ระบายน้ํ า คสล.
พร"อมบ(อพัก ถนนสายบ"านดอน – บ"านยา
หมู(ที่ 6
6.
โครงการก( อ สร" า งวางท( อ ระบายน้ํ า คสล.
พร"อมบ(อพัก ถนนสายบ"านยา - บ"านใหญ( บ"านดอน หมู(ที่ 6
7.
โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย ตาชม หมู(ที่ 1
8.
โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย เพื่อจ(าย
กระแสไฟฟfาสาธารณะ ซอย ในคลํา 3 หมู(
ที่ 1
9.
โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย เพื่อจ(าย
กระแสไฟฟfาสาธารณะ ซอย ในคลํา 2
หมู(ที่ 1
10. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย เพื่อจ(าย
กระแสไฟฟf า สาธารณะ ซอย ยายนอบ
หมู(ที่ 1
11. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย เพื่อจ(าย
กระแสไฟฟfาสาธารณะ ซอยพยอมอุทิศ หมู(
ที่ 1
12. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบ ไฟฟfาสาธารณะ ซอย สุขาภิบาล 3
หมู( 1
13. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย สุขาภิบาล 2
หมู(ที่ 1
14. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย พ(อหลวง หมู(ที่
1
15. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยลุ(มบอนหมู(ที่ 2
16. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยบางขาม หมู(ที่ 2

งบประมาณ (บาท)
576,450.00
520,258.00
2,457,000.00
82,499.89
31,108.54
90,963.70
32,645.17
7,604.60
14,826.68
25,473.39
8,924.66
89,025.93
62,435.25

หมายเหตุ

-5ลําดับ โครงการ
17. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย ตานงค? หมู(ที่ 2
18. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย ร(วมซื้อ หมู(ที่ 2
19. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย บ"านแขก หมู(ที่
2
20. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย จิตรลดาภิรมย?
1หมู(ที่ 4
21. โครงการขยายเขตระบบจําหน(ายและระบบ
ไฟฟf า สาธารณะ ซอย บ" า นเติ ม ฝ8 น –
ม(าหนิก หมู(ที่ 4
22. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย นพตาแก"ว 3
หมู(ที่ 4
23. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย บางโจหมู(บ"าน
สาธิณี หมู(ที่ 4
24. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย จิตรลดาภิรมย?
2 หมู(ที่ 4
25. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfา สาธารณะ ถนนลิ พอนใต" แ ละ
ซอยร(วมใจพัฒนา หมู(ที่ 5
26. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย ทุ(งนาเคียน 2
หมู(ที่ 5
27. โครงการขยายเขตระบบจําหน(ายและระบบ
ไฟฟfาสาธารณะ ซอย นาสาด – ทุ(งนาเคียน
หมู(ที่ 5
28. โครงการขยายเขตระบบจํ า หน( า ย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยนาสาด3หมู(ที่ 5

งบประมาณ (บาท)
105,935.03

หมายเหตุ

28,927.99
37,114.88
76,397.04
189,119.50
115,826.75
170,336.62
214,707.91
236,832.52
152,023.78
328,550.03
59,823.81

อ ยู( ร ะ ห ว( า ง
ดําเนินการ

-6ลําดับ
โครงการ
29. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ถนนบริษัทวสี –
ถนนรอบบางโจ หมู(ที่ 4
30. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยแม(นางกลาง หมู(
ที่ 6
31. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยสันติ หมู( 6
32. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย นากรอก –
บริษัทวสี – ถนนรอบบางโจ หมู(ที่ 4
33. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยไกรเลิศ หมู(ที่ 8
34. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย จ. อุทิศ หมู(ที่
8
35. โครงการขยายเขตระบบจําหน(ายและระบบ
ไฟฟfาสาธารณะ ซอยหัวหารสายใน หมู(ที่ 8
36. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยขุมน้ําหัวหาร
หมู(ที่8
37. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยบ"านพอนบ(อแร(
บ"านแขก หมู( 8
38. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอยบุญชุบ หมู(ที่ 8
39. โครงการขยายเขตระบบจําหน(าย และ
ระบบไฟฟfาสาธารณะ ซอย แปjะท(องกี่ และ
ซอยกํานัน หมู(ที่ 8

งบประมาณ (บาท)
82,754.66
64,772.88
22,073.78
252,365.71
125,029.93
109,030.65
122,093.53
106,942.65
92,054.78
77,938.37
45,142.87

หมายเหตุ

-74.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งมีแนวทาง
ดังนี้
4.1 ส(งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให"มีคุณภาพ
4.2 อนุรักษ? และส(งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท"องถิ่นให"คงสืบไป
4.3 พัฒนาศูนย?พัฒนาเด็กเล็กให"ได"มาตรฐาน และมีคุณภาพ
4.4 ส(งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการให"แก(นักเรียน และประชาชนในท"องถิ่น
4.5 สนับสนุนให"มีการก(อสร"างสนามกีฬาให"ได"มาตรฐาน
4.6 ส(งเสริม สนับสนุนการใช"เทคโนโลยีคอมพิวเตอร? อินเตอร?เน็ต เพื่อแสวงหาความรู"ใน
โลกกว"างให"เกิดประโยชน?กับการพัฒนาสติป8ญญาของเยาวชน
4.7 ส(งเสริม สนับสนุนให"มีการเรียนการสอนภาษาสากล เพื่อรองรับการเข"าสู(ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในป< 2558
ลําดับ
โครงการ
1. โครงการแข(งขันทักษะวิชาการ
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห(งชาติ
3. โครงการจัดกิจกรรมวันแม(แห(งชาติของ
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
4. โครงการเด็กไทยใส(ใจโภชนาการ
5. โครงการประชุมผู"ปกครอง
6. โครงการเรียนรู"ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
7. โครงการทัศนะศึกษาแหล(งเรียนรู"ของ
เยาวชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
8. โครงการโลกสวยด"วยศิลปะ
9. โครงการวันเข"าพรรษา

งบประมาณ (บาท)
4,464.00
253,076.92
11,620.00

10. โครงการส(งเสริมกีฬาและนันทนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย
11. โครงการส(งเสริมพัฒนาการเรียนรู" ของ
เยาวชน นักเรียนในด"านต(างๆทั้งด"าน
ร(างกาย สติป8ญญา อารมณ? สังคม

925.00

262.25
8,400.00
81,428.00
52,972.00
79,750.00
4,650.75

7,870.00

หมายเหตุ

-8ลําดับ
โครงการ
12. โครงการอบรมภาษาต(างประเทศแก(
นักเรียน เยาวชน ประชาชน
13. โครงการแข(งขันตะกร"อประจําป< เทศบาล
ตําบลศรีสุนทร
14. โครงการแข(งขันเปตองประจําป< เทศบาล
ตําบลศรีสุนทร
15. โครงการแข(งขันฟุตบอลประจําป< เทศบาล
ตําบลศรีสุนทร
16. โครงการส(งทีมนักกีฬาเข"าร(วมการแข(งขัน
กีฬาแบดมินตัน
17. โครงการส(งทีมนักกีฬาเข"าร(วมการแข(งขัน
กีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
18. โครงการส(งทีมนักกีฬาเข"าร(วมการแข(งขัน
กีฬาองค?กรปกครองส(วนท"องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ตประจําป<
19. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ?กีฬา ให"แก(
ชุมชน เยาวชน ประชาชน ตําบลศรีสุนทร
20. โครงการอบรมทักษะกีฬาเบื้องต"นตําบลศรี
สุนทร
21. โครงการอบรมส(งเสริมความสามารถทาง
ดนตรีแก(ยุวชน

งบประมาณ (บาท)
182,025.00

หมายเหตุ

96,257.00
59,606.34
184,720.36
11,326.00
99,992.00
107,431.90
79,742.00
78,550.00
78,550.00

5.ดานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิต ด"านสาธารณสุขมุ(งส(งเสริมสุขภาพ และปfองกันโรคเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิต ตามหลัก 3 อยู( คือ อยู(ดีกินดี อยู(ดีมีสุข และอยู(รอดปลอดภัย ซึ่งมีแนวทาง
ดังนี้
5.1 มีการดูแลสุขภาพอนามัยให"ประชาชนอย(างต(อเนื่องด"วยการจัดหน(วยเคลื่อนที่เข"า
บริการถึงชุมชนอย(างสม่ําเสมอ
5.2 ดําเนินการปfองกัน และแก"ไขป8ญหายาเสพติดโดยพลังแผ(นดิน
5.3 ควบคุมปfองกัน และกําจัดพาหะนําโรค อย(างมีประสิทธิภาพ
5.4 จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร"อยชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย?สินของประชาชน

-95.5 สร" า งความเข" ม แข็ ง ให" กั บ ชุ ม ชน ส( ง เสริ ม ให" ป ระชาชนมี ส( ว นร( ว มในการบริ ห าร
ราชการแผ(นดินในระดับท"องถิ่น
5.6 สร"างความปรองดองสมานฉันท?ของคนในชุมชน
ลําดับ
โครงการ
1. โครงการแม(ดีศรีสุนทรประจําป< 2556
2. โครงการพ(อดีศรีสุนทร ประจําป< 2556
3. โครงการวันกตัญmูผู"สูงอายุ ประจําป<
2556
4. โครงการสายตรวจประจําตําบล
5. โครงการรณรงค?ปfองกันและแก"ไขป8ญหายา
เสพติด
6. โครงการปfองกันและรณรงค?ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
7. โครงการติดตั้งกล"องวงจรปgดในพื้นที่ตําบล
ศรีสุนทร
8. จัดซื้อรถดับเพลิง 10 ล"อ
9. โครงการฝYกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
สุขภาพผู"สูงอายุ ประจําป< 2556
10. โครงการจัดฝYกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิ์
ภาพองค?กรกลุ(มสตรีระดับหมู(บ"าน/ตําบล
11. โครงการฝYกอบรมอาชีพแก(ผู"มีรายได"น"อย
และผู"ด"อยโอกาส
12. โครงการส(งเสริมและพัฒนาอาชีพผู"สูงอายุ
ผู"พิการ และผู"ด"อยโอกาส
13. โครงการทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อลดป8ญหา
ขยะในครัวเรือน
14. โครงการส(งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เยาวชน TO BE NUMBER ONE
15. โครงการหน(วยปฐมพยาบาลม"าทรงใน
เทศกาลถือศีลกินผัก
16. โครงการอบรมผู"ประกอบการค"า

งบประมาณ (บาท)
28,675.80
33,564.00
349,925.00

หมายเหตุ

33,800.00
30,000.00
93,680.00
373,400.00
6,487,000.00
265,325.00
17,925.00
21,443.00
9,225.00
29,300.00
98,400.00
16,579.50
19,799.00

อยู(ระหว(าง
ดําเนินการ

-10ลําดับ
โครงการ
17. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพตัวแทนชุมชนด"านสาธารณสุข
18. โครงการให"ความรู"ในผู"ปuวยคลีนิก เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ตําบลศรีสุนทร (เงิน
อุดหนุนโรงพยาบาลส(งเสริมสุขภาพตําบลศรี
สุนทร)
19. โครงการควบคุมโรคติดต(อในพื้นที่เสี่ยง (เงิน
อุดหนุนโรงพยาบาลส(งเสริมสุขภาพตําบล
บ"านม(าหนิก)
20. เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป;นสาธารณประโยชน?
ประเภทโครงการสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
ของหมู(บ"าน
21. เงินอุดหนุนสํานักงานปศุสัตว?จังหวัดภูเก็ต
โครงการบ"านพักพิงสุนัขจรจัด ภูเก็ต
ประจําป< 2556
22. โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
23. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
24. โครงการจัดงานสดุดีท"าวเทพกระษัตรี-ท"าว
ศรีสุนทร
25. โครงการส(งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก
26. โครงการส(งเสริมประเพณีการถือศีลอดใน
เดือนรอมฏอน
27. โครงการส(งเสริมประเพณีการสวดกลางบ"าน
28. โครงการส(งเสริมประเพณีงานเมาลิดกลาง
แห(งประเทศไทย
29. โครงการส(งเสริมประเพณีวันสารทเดือน ๑๐
30. โครงการส(งเสริมฟwxนฟู ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิป8ญญาท"องถิ่น
31. โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก(
เยาวชน ประชาชน
32. โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมไทย
(นาฏศิลปy) แก(ยุวชนในตําบลศรีสุนทร

งบประมาณ (บาท)
313,675.00
30,000.00

20,000.00
80,000.00
50,000.00
6,487,000.00
1,438,116.88
122,003.38
70,505.00
65,218.50
90,000.00
245,510.00
69,990.00
43,525.00
20,400.00
78,550.00

หมายเหตุ

-11ลําดับ
โครงการ
33. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ"ง
(ขุมน้ําบางมะรวน)

งบประมาณ (บาท)
498,750.00

หมายเหตุ

6.ดานการเมือง และการบริหาร
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด"วยความโปร(งใส(ตรวจสอบได" และการมีส(วนร(วมของ
ประชาชนในการบริหาร
6.1 พัฒ นาให" เป; นองค? กรแห( งความทั นสมัย พร" อมยอมรั บการเปลี่ย นแปลงใหม( มุ(ง สู(
องค?กรที่เป;นเลิศด"านพึงพอใจของประชาชน
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต(อการบริหารของเทศบาลเป;นประจําทุก
ป<
6.3 มีศูนย?ข"อมูลข(าวสารหลายด"านเพื่อให"ประชาชนเลือกได"เพื่อการตรวจสอบและมีการ
ปรับปรุงข"อมูลให"มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วทันเหตุการณ?
6.4 ส( ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให" ป ระชาชนเข" า ถึ ง ข" อ มู ล ข( า วสารของเทศบาลและให"
ประชาชน มีส(วนร(วมในการพัฒนาท"องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ ร(วมคิด
ร(วมทํา ร(วมพัฒนา
6.5 เสริมสร"างระบบคุณธรรมและนําบริการที่ดีสู(ประชาชนด"วยการปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชนให"เป;นเชิงรุกมากขึ้น
6.6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค? กรให"มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย(า ง
ชัดเจนยิ่งขึ้น
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
1. โครงการฝYกอบรม เพิ่มพูน ความรู"
241,306.00
คุณธรรม จริยธรรม
2. โครงการที่เทศบาลบูรณาการกับ
7,750.00
หน(วยงานอื่น
3. จ"างทําระบบเว็ปไซต?
85,000.00
4. โครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
366,694.00
ของชาติและวันสําคัญอื่น
208,306.00
5. โครงการฝYกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานให"กับคณะผู"บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจ"างของ
เทศบาล

-12ลําดับที่
โครงการ
6. โครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ของชาติและวันสําคัญอื่น
7. โครงการฝYกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานให"กับคณะผู"บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจ"างของ
เทศบาล
8. โครงการรับเสด็จ
9. โครงการปรับปรุงระบบ พร"อมติดตั้ง
เครื่องเสียงห"องประชุมสภาเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร
10. โครงการส(งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
11. โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงในรถ
ประชาสัมพันธ?ของเทศบาล
12. โครงการปรับปรุงห"องประชาสัมพันธ?
13.
14.
15.

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล"อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
จัดซื้อรถยนต?กะบะบรรทุก 4 ล"อ (งาน
ประปา)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ?ต(างๆ
-จัดซื้อครุภัณฑ?สํานักปลัด
- จัดซื้อครุภัณฑ?กองการศึกษา
- จัดซื้อครุภัณฑ?กองช(าง
- จัดซื้อครุภัณฑ?กองคลัง
-จัดซื้อครุภัณฑ?กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณ(บาท)
366,694.00

หมายเหตุ

208,306.00

43,031.00
76,000.00
13,050.00
20,000.00
401,000.00
896,000.00
360,000.00
82,750.00
89,860.00
291,281.00
116,276.90
9,630.00

อยู(ระหว(าง
ดําเนินการ

-13ตลอดระยะเวลาในการบริ ห ารงานที่ ผ( า นมา กระผมพร" อ มด" ว ยคณะผู" บ ริ ห าร
เทศบาลตําบลศรีสุนทร ขอขอบคุณทุกท(านที่มีส(วนร(วมในการสนับสนุนและส(งเสริมการปฏิบัติงาน
ส( ง ผลให" ก ารดํ า เนิ น งานประสบผลสํ า เร็ จ ด" ว ยดี ต ลอดมา และจะมุ( ง มั่ น พั ฒ นาเทศบาลตํ า บล
ศรีสุนทรให"มีศักยภาพ นําไปสู(ชุมชนที่น(าอยู(อย(างยั่งยืนตลอดไป
ตลอดไ

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

