รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
ที่ไดแถลงไวต"อสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8)
.....................................................................................
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ตามที่ กระผม นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรี ตําบลศรีสุ นทร ได" แถลงนโยบาย
การบริหารราชการของเทศบาลตําบลศรีสุนทรต(อสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2555 ซึ่งได"กําหนดนโยบายการบริหารราชการไว"ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของ
นโยบาย รวม 6 ด"าน ประกอบด"วย
1.ด"านเศรษฐกิจ
2.ด"านการบริหารจัดการ และอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อม
3.ด"านการสาธารณูปโภค และโครงสร"างพื้นฐาน
4.ด"านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ
5.ด"านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.ด"านการเมือง และการบริหาร
โดยได"แปลงไปสู(การปฏิบัติด"วยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต(างๆ เพื่อพัฒนา
และสร"างความเจริญให"กับท"องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต(อป@ญหาความต"องการของท"องถิ่นและ
ครอบคลุมภารกิจหน"าที่ที่กฎหมายกําหนดไว"
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เปCน การสรุปผลการดําเนินงาน
ในรอบปDงบประมาณ พ.ศ.2558 ทุกโครงการและกิจกรรมเปCนโครงการที่มีความสอดคล"องกับ
นโยบายที่ได"แถลงไว" ซึ่งกระผมได"มุ(งเน"นการแก"ไขป@ญหาความเดือดร"อน เพื่อให"พี่น"องประชาชน
ได"รับประโยชน7และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ไ ด"มุ(งหวังเอาไว"ภายใต"ข"อจํากัดหลายประการ
ซึ่ ง กระผม และคณะได" เ ข" า มาดํ า เนิ น การจนประสบผลสํ า เร็ จ เปC น ที่ น( า พอใจ ในระดั บ หนึ่ ง
โดยในการแก"ไขป@ญหาเราจะมุ(งเน"นผู"คนส(วนใหญ(ให"ได"รับประโยชน7มากที่สุด สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ(หรือโครงการริเริ่มใหม(ที่จะทําให"ประชาชน โดยส(วนรวมได"รับประโยชน7จะมีการเตรียม
ความพร"อมเพื่อดําเนินการให"เกิดผลเปCนรูปธรรมต(อไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให" เ ปC น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก" ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได"กําหนดให"นายกเทศมนตรีจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได"แถลงไว"ต(อสภาเทศบาลเปCนประจําทุกปD กระผมจึงขอ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายการบริ ห ารเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร ประจํ า ปD
2558 ดังต(อไปนี้

-21.ดานเศรษฐกิจ
โดยจะเสริมสร"างความมั่งคงทางเศรษฐกิจให"กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง
และส(งเสริมความเข"มแข็งแก(ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร"างโอกาส และเพิ่มช(องทางในการเพิ่มรายได"ให"กับประชาชน
1.2 ส(งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให"สอดคล"องกับความต"องการของตลาดและ
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน
1.3 ส(งเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ตามศักยภาพของชุมชน
ลําดับ
โครงการ
1. โครงการฝSกอบรมส(งเสริมการประกอบอาชีพ
ทุกอาชีพแก(สตรีและประชาชนทั่วไปตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอ
2. โครงการฝS ก อบรมความรู" เ กี่ ย วกั บ อาชี พ
ภูมิป@ญญาท"องถิ่น
3. โครงการฝSกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร"าง
ความเข"มแข็งของชุมชน
4. โครงการฝSกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
สร"างเครือข(ายชุมชนเข"มแข็ง
รวม

งบประมาณ (บาท)
17,245

หมายเหตุ

18,245
144,350
2,499,800
2,679,640

2.ดานการบริ ห ารจั ด การ และอนุ รั ก ษ; ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอม ซึ่ ง มี
แนวทาง ดังนี้
2.1 บริหารจัดการขยะเกลื่อนเมือง ในขณะนี้ให"สะอาดทั้งตําบล โดยชุมชนมีส(วนร(วม
2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน7ในชุมชนให"สวยงาม ได"แก(การปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณขุมน้ํา
บางมะรวนให"เปCนสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู(หัว ฯ ที่ทรง
เจริญพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา โดยได"รับพระราชทานนามว(าสวน
นวมินทรราชา 87 พรรษา
2.3 แก"ป@ญหาน้ําท(วมในพื้นที่ โดยการขุดลอกลํารางสาธารณะสายหลัก เพื่อให"น้ําไหล
อย(างเปCนระบบ และยังยื่น ซึ่งมีผลการดําเนินงานด"านนี้ ดังต(อไปนี้

-3โครงการ
ลําดับ
1. โครงการจัดทําEM Ball
2.

งบประมาณ (บาท)
20,847

3.

โครงการณรงค7การจัดเก็บขยะ Big
Cleanning Day
โครงการริมทางสะอาดตา

4.

โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ

76,000

5.

โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก

895,000

6.

โครงการจ"างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ
รวม

หมายเหตุ

10,180
1,234,420

4,675,309
6,911,756

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"องประชาชนซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
3.1 ก(อสร"าง และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท"า และทางระบายน้ําให"ได"มาตรฐาน เช(น
เปeดสี่แยกเขาล"านเพิ่มสัญญาณไฟจราจร
3.2 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟgาสาธารณะให"มีความสว(างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย7สินของพี่น"องประชาชน
3.3 จั ด สร" า งสวนสาธารณะให" ส วยงาม เพื่ อ เปC น ศู น ย7 ร วมการพั ก ผ( อ น และการออก
กําลังกาย
3.4 ก(อสร"างปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน7ในเขตเทศบาลให"ดูสวยงาม
3.5 ทําการขุดลอก คู คลอง และท(อระบายน้ําทุกสายอย(างต(อเนื่อง

-4โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับ
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

8

โครงการก(อสร"างคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปeดและ
วางท(อระบายน้ําคสล.ขนาดเส"นผ(าศูนย7กลาง
0.45เมตร ซอยตาพรม หมู(ที่ 2
โครงการก(อสร"างถนนคสล.ซอยการบิน หมู(ที่ 2

594,000

โครงการก(อสร"างถนนคสล.พร"อมคูระบายน้ํารูป
ตัวยูมีฝาปeด ซอยแม(ลําดวน หมู(ที่ 6
โครงการก(อสร"างถนนลาดยางแอสฟ@ลต7ติก
คอนกรีตซอยอากhง หมู(ที่ 5
โครงการก(อสร"างถนนคอนกรีตพร"อมคูระบายน้ํา
ซอยนพตาแก"ว 3 ช(วงที่ 2 หมู(ที่ 4
โครงการขยายเขตระบบจําหน(ายเพื่อจายกระแส
ไฟฟgาแรงต่ําพร"อมไฟสาธารณะถนนเลียบคลอง
บ"านยาและซอยสันติ หมู(ที่ 6 (เพิ่มเติมฉบับที่1)
โครงการขยายเขตไฟฟgาสาธารณะพร"อมติดต(อ
หม"อแปลงขนาดไม(น"อยกว(า 100 KVA บริเวณ
หน"าศูนย7วิทยาศาสตร7การแพทย7 หมู(ที่ 7
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริเวณสวนนวมิ
นทรราชา 87 พรรษา สํานักงานเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต (มูลนิธิชัยพัฒนา) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1
รวม

456,000

โครงการที่อยู"ระหว"างดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ
1.
2.
3.
4.

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

432,000

352,000
1,600,000
11,454
712,000

1,270,000

5,427,454

งบประมาณ (บาท)

โครงการวางท(อคสล.พร"อมถนนคสล.
ข"างโครงการบ"านเอื้ออาทร หมู(ที่ 1
โครงการก(อสร"างเขื่อนกันดิน ซอยแม(แปlง
หมู(ที่ 2
โครงการก(อสร"างท(อลอดเหลี่ยม บริเวณซอย
โตmะหมีด หมู(ที่ 4

770,000

โครงการก(อสร"างเขื่อนกันดิน ซอยนพตาแก"ว 3
หมู(ที่ 4

130,000

340,000
160,000

หมายเหตุ

-5โครงการที่อยู"ระหว"างดําเนินการ
โครงการ
ลําดับ
5.
6.
7.
8.

โครงการก(อสร"างเขื่อนกันดิน คลองบ"านยา
หมู(ที่ 6
โครงการก(อสร"างคูระบายน้ํารูปตัวยูฝาเปeดพร"อม
วางท(อระบายน้ํา คสล. พร"อมบ(อพักคสล.ซอย
หัวหารสายใน หมู(ที่ 8
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริเวณสวนนวมิ
นทรราชา 87 พรรษา บางมะรวน หมู(ที่ 4
โครงการก(อสร"างรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝา
ปeดและปรับปรุงผิวจราจรช(วงที่ 1 ซอยนพตา
แก"ว (ช(วงสะพานนพตาแก"ว – สามแยกบางโจ)
หมู(ที่ 4
รวม

โครงการที่ยังไม"ไดดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1,200,000
750,000
850,000
2,770,000

6,970,000

งบประมาณ (บาท)

1.

โครงการก(อสร"างวางท(อคสล.พร"อมถนนคสล.
บริเวณซอยพรหมมินทร7หงส7บุตรอุทิศ ม.5

790,000

2.

โครงการขุดลอกคลองบางสาด ม.5

200,000

3.

โครงการก(อสร"างสถานีดับเพลิง

1,000,000

4.

โครงการก(อสร"างขยายปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ห"องกองคลัง , ห"องกองช(างสํานักงานเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร

2,400,000

5.

โครงการก(อสร"างลานท(าเทียบเรือพร"อมทางขึ้น –
ลงเรือ หมู(ที่ 3

1,500,000

6.

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรู"ศูนย7อันดามัน
หมู(ที่4

1,500,000

7.

โครงการก(อสร"างวางท(อระบายน้ําคสล.พร"อมบ(อ
พักคสล.ซอยบ"านบ(อแร( หมู(ที่ 8

550,000

หมายเหตุ

-6โครงการที่ยังไม"ไดดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

8.

โครงการติดตั้งเสาไฮเมทต7บริเวณสี่แยกเขาล"าน
จํานวน 2 ต"น

1,300,000

9.

โครงกาติดตั้งซุ"มประตูเมือง บริเวณสะพานลอย
บ"านลิพอน หมู(ที่ 1

1,500,000

10.

โครงการก(อสร"างถนนคสล.ซอยปgาละออ หมู(ที่1

1,286,000

11.

โครงการก(อสร"างถนนคสล.ซอยศาลา
อเนกประสงค7 (เชื่อมถนนเดิม)

60,000

12.

โครงการก(อสร"างถนนคสล.ซอยร(วมซื้อ หมู(ที่ 2

60,000

13.

โครงการก(อสร"างเขื่อนกันดินพังหลังศาลเจ"า
ท(าเรือ หมู(ที่ 3

1,750,000

14.

โครงการก(อสร"างถนนพร"อมคูระบายน้ํา
ซอยชีเลื่อย หมู(ที่ 4

1,200,000

15.

โครงการก(อสร"างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปeด
ซอยรอบบ"านบางโจ

400,000

16.

โครงการก(อสร"างคูระบายน้ํา ซอยโตmะหมีด
หมู(ที่4

550,000

17.

โครงการปรับปรุงผิวแอสฟ@ลต7คอนกรีต พร"อม
ปรับปรุงฝาคูระบายน้ํา ซอยบ"านใหญ(หมู(ที่ 5

18.

โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา ซอยทุ(งจีน 2
หมู(ที่5

1,000,000
336,000

หมายเหตุ

-7โครงการที่ยังไม"ไดดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

19.

โครงการปรับปรุงซ(อมแซมอาคารอเนกประสงค7
หมู(ที่ 5

350,000

20.

โครงการปรับปรุงซ(อมแซมอาคารอเนกประสงค7
หมู(ที่ 7

600,000

21.

โครงการปรับปรุงขยายปากทางเข"าซอยเงินฝ@น 1
หมู(ที่ 7

500,000

22.

โครงการปรับปรุงทางเข"า – ออกบริเวณซอย
นพตาแก"ว หมู(ที่ 7

220,000

23.

โครงการก(อสร"างคูระบายน้ํา ซอยหัวหารสายใน
ช(วงที่ 2 หมู(ที่ 8

686,000

24.

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ@ลต7ติก
คอนกรีต สายบ"านลิพอนใต" – คลองบางสาด
หมู(ที่ 5 – หมู(ที่ 8

760,000

25.

โครงการก(อสร"างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปeด
สายบ"านลิพอนใต" – คลองบางสาด หมู(ที่ 5

900,000

26.

โครงการก(อสร"างถนนคสล.ซอยโรงขนมจีน
(ช(วงที่ 2 ) หมู(ที่ 2

280,000

27.

โครงการก(อสร"างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปeด
ซอยบางขาม หมู(ที่ 2

200,000

รวม

21,878,000

หมายเหตุ

-84.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
4.1 ส(งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให"มีคุณภาพ
4.2 อนุรักษ7 และส(งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท"องถิ่นให"คงสืบไป
4.3 พัฒนาศูนย7พัฒนาเด็กเล็กให"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"เทคโนโลยีคอมพิวเตอร7 อินเตอร7เน็ต เพื่อแสวงหาความรู"ใน
โลกกว"างให"เกิดประโยชน7กับการพัฒนาสติป@ญญาของเยาวชน
4.7 ส(งเสริม สนับสนุนให"มีการเรียนการสอนภาษาสากล เพื่อรองรับการเข"าสู(ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปD 2558
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
ลําดับ
1.
2.

โครงการอุดหนุนการสอนดนตรีไทยเพื่อพัฒนา
และเสริมความสามารถพิเศษแก(โรงเรียนบ"าน
ลิพอน
โครงการวันเด็กแห(งชาติ

85,000
174,529

3.

โครงการอุดหนุนการจัดค(ายภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะสู(อาเซี่ยนแก(รร.วัดศรีสุนทร

100,000

4.

โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู"ของโรงเรียนบ"านท(าเรือ

100,000

5.

โครงการจัดซื้อเครื่องเล(นสนามประจําโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร

395,500

6.

โครงการติดตั้งม(านและอุปกรณ7บริเวณอาคาร
เรียนหลังใหม(รร.อนุบาลศรีสุนทร

138,563

7.

โครงการปรับปรุงจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช"ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนสอนรร.อนุบาล
ศรีสุนทร

445,271

8.

โครงการเข"าค(ายภาคฤดูร"อนของโรงเรียนเขต
พื้นที่ 4 โรงเรียน

192,621

-9ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

9.

โครงการนําเด็กนักเรียนครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ศึกษาดูงานแหล(งเรียนรู"
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม
(นม) แก(เด็กนักเรียนในศูนย7พัฒนาเด็กเล็กสถาน
รับเลี้ยงเด็กบ"านท(าเรือและโรงเรียนในเขตพื้นที่
และโรงเรียนสังกัดองค7กรปกครองส(วนท"องถิ่น

4,800

10.

7,336,794

11.

โครงการสอนว(ายน้ําสําหรับเด็กปฐมวัย

110,500

12.

โครงการสนับสนุนค(าใช"จ(ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,237,760

13.

โครงการจัดงานสดุดีท"าวเทพกระษัตรี-ท"าว
ศรีสุนทร

14.

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

15.

โครงการส(งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน

49,526

16.

โครงการส(งเสริมประเพณีงานเมาลิดกลางแห(ง
ประเทศไทย

354,200

17.

โครงการอบรมจริยธรรมแก(เยาวชนประชาชน
ทั่วไป

92,750

18.

โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข"าพรรษา

3,040

19.

โครงการเปCนเจ"าภาพจัดการแข(งขันกีฬาองค7กร
ปกครองส(วนท"องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7
ประจําปD 2558

350,423

20.

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ7กีฬาให"แก(เยาวชน
ประชาชนตําบลศรีสุนทร

64,929

126,094
1,512,290

หมายเหตุ

-10ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

21.

โครงการแข(งขันกีฬาตะกร"อคัพประจํา

90,949

22.

โครงการแข(งขันกีฬาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

94,454

23.

โครงการส(งทีมแข(งขันกีฬาประเภทต(างๆ ได"แก(
ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง แบดมินตัน ตะกร"อฯลฯ
โครงการส(งทีมนักกีฬาเข"าร(วมการแข(งขันกีฬา
องค7กรปกครองท"องถิ่น
โครงการแข(งขันฟุตบอลประจําปDเทศบาลตําบล
ศรีสุนทรคัพ

292,374

โครงการแข(งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

197,380

รวม

1,637,073

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

24.
25.
26.

ลําดับ

หมายเหตุ

175,239
275,535

หมายเหตุ

27.

โครงการก(อสร"างห"องครัวพร"อมติดตั้งอุปกรณ7
(บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)

1,000,000

ยังไม(ได"ดําเนินการ

28

โครงการก(อสร"างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร

250,000

ยังไม(ได"ดําเนินการ

29.

โครงการจัดทําปgายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

100,000

ยังไม(ได"ดําเนินการ

30

โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารเรียน ชั้น 2
ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร

500,000

ยังไม(ได"ดําเนินการ

รวม

1,850,000

5.ดานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิต ด"านสาธารณสุขมุ(งส(งเสริมสุขภาพ และปgองกันโรค
เพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต ตามหลั ก 3 อยู( คื อ อยู( ดี กิ น ดี อยู( ดี มี สุ ข และอยู( ร อดปลอดภั ย
ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

-115.1 มีการดูแลสุขภาพอนามัยให"ประชาชนอย(างต(อเนื่องด"วยการจัดหน(วยเคลื่อนที่เข"า
บริการถึงชุมชนอย(างสม่ําเสมอ
5.2 ดําเนินการปgองกัน และแก"ไขป@ญหายาเสพติดโดยพลังแผ(นดิน
5.3 ควบคุมปgองกัน และกําจัดพาหะนําโรค อย(างมีประสิทธิภาพ
5.4 จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร"อยชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย7สินของประชาชน
5.5 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"างความปรองดองสมานฉันท7ของคนในชุมชน
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
1.

โครงการส(งเสริมกิจกรรมผู"สูงอายุ

2.

28,500

4.

โครงการฒ.ผู"เฒ(าหิ้วปeqนโตเข"าวัดเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการรณรงค7ควบคุมและปgองกันโรคติดต(อใน
ตําบลศรีสุนทร
โครงการอบรมผู"ประกอบการร"านอาหาร

5.

โครงการปgองกันโรคพิษสุนัขบ"า

67,360

6.

โครงการส(งเสริมสุขภาพผู"สูงอายุ

36,500

7.

โครงการจัดงานวันกตัญญrูผู"สูงอายุ

228,800

8.

โครงการฝSกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู"สูงอายุ
และเครือข(าย
โครงการจ(ายเงินสงเคราะห7เพื่อการยังชีพแก(
ผู"ปlวยเอดส7
โครงการฝSกอาชีพผู"มีรายได"น"อยผู"ด"อยโอกาส
ผู"พิการและผู"สูงอายุ
โครงการปgองกันรณรงค7ลดอุบัติเหตุทางถนนช(วง
เทศกาลปDใหม(
โครงการปgองกันและรณรงค7ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช(วงเทศกาลสงกรานต7
โครงการบําบัดรักษาผู"เสพ/ผู"ติดยาเสพติด

409,400

3.

9.
10.
11.

12.
13.

23,200
500

19,720

43,500
32,890
1,828

11,400
18,000

-12ลําดับ
โครงการ
14. โครงการสนับสนุนส(งเสริมกิจกรรมเยาว To Be

งบประมาณ (บาท)
95,800

15. โครงการจัดอบรมอาชีพให"แก(เด็กเยาวชน
และผู"มีรายได"น"อยผู"ด"อยโอกาส
รวม

27,100

Number One

หมายเหตุ

1,044,498

6.ดานการเมือง และการบริหาร
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด"วยความโปร(งใส(ตรวจสอบได" และการมีส(วนร(วมของ
ประชาชนในการบริหาร
6.1 พัฒ นาให" เปC นองค7 กรแห( งความทั นสมัย พร" อมยอมรั บการเปลี่ย นแปลงใหม( มุ(ง สู(
องค7กรที่เปCนเลิศด"านพึงพอใจของประชาชน
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต(อการบริหารของเทศบาลเปCนประจํา
ทุกปD
6.3 มีศูนย7ข"อมูลข(าวสารหลายด"านเพื่อให"ประชาชนเลือกได"เพื่อการตรวจสอบและมีการ
ปรับปรุงข"อมูลให"มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วทันเหตุการณ7
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"เปCนเชิงรุกมากขึ้น
6.6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค7 กรให"มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย(า ง
ชัดเจนยิ่งขึ้น

-13ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

1.

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

15,150

2.

โครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ(อแห(งชาติ
(5ธันวามหาราช)
โครงการจัดงานวันแม(แห(งชาติ (12 สิงหามหา
ราชินี)
โครงการจัดกิจกรรมวันท"องถิ่นไทย
โครงการสํารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู"รับบริการของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการ
ร(วมกับหน(วยงานอื่น
โครงการจัดซื้อเคาเตอร7พร"อมชั้นวาง จํานวน
1 ชุด
โครงการจัดซื้อคูลเลอร7ต"มน้ําร"อน (ถังต"มน้ํา
ไฟฟgาสเตนเลส)
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร"อมอุปกรณ7
ติดรถยนต7พร"อมติดตั้งบนรถประชาสัมพันธ7ของ
เทศบาล
โครงการจัดซื้อโทรทัศน7 LED ขนาดไม(น"อยกว(า
40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อตู"เอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน
2 ตู"
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร7สําหรับงาน
สํานักงาน
โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD หรือLED ขนาด
ไม(น"อยกว(า 20 นิ้ว
โครงการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร7
โครงการจัดซื้อกล"องถ(ายรูปแบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อชุดฟาย7เดส(ชุดผจญเพลิง)

232,257

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

167,360
10,000
37,000
2,200

37,500
9,400
50,000
21,900
2,200
10,000
15,000
3,500
3,800
8,549
96,400

หมายเหตุ
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18.

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร7สํานักงาน จํานวน
2 เครื่อง (งานบัญชี และงานจัดเก็บรายได")

32,000

19.

โครงการจัดซื้อจอภาพชนิด LED หรือ LCD
ขนาดไม(น"อยกว(า 20 นิ้ว จํานวนว 1 จอ
(งานการเงิน)
โครงการจัดซื้อตู"เหล็กเก็บเอกสาร
(จํานวน 2 ตู")

3,300

21.

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต7 จํานวน 1 คัน
(ขนาด 110 ซีซี)

42,500

22.

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 ชุด

5,000

23.

โครงการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร7
โครงการจัดซื้อกล"องถ(ายรูปแบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร7สํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 ชุด

7,600

20.

24.
25.
26.

9,000

10,000
16,100
3,000

27.

โครงการจัดซื้อจอภาพชนิด LED หรือ LCD
ขนาดไม(น"อยกว(า 20 นิ้ว จํานวนว 1 จอ

3,500

28.

โครงการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร7

3,800

29.

โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล"างท(อ
ระบายน้ําชนิด 6 ล"อ เครื่องยนต7ดีเซล จํานวน
1 คัน
โครงการจัดซื้อตู"เย็น จํานวน 1 ตู"

30.

12,000,000
9,400

หมายเหตุ
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31.

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร7พร"อมอุปกรณ7
จํานวน 1 ชุด

15,000

32.

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ชุด

3,000

33.

โครงการจัดซื้อจอภาพชนิด LED หรือ LCD
ขนาดไม(น"อยกว(า 20 นิ้ว จํานวนว 1 จอ

3,500

34.

โครงการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร7

3,800

35.

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ7แบบเลเซอร7
จํานวน 2 เครื่อง

50,670

36.

โครงการจัดซื้อชั้นวางโทรทัศน7ในศูนย7พัฒนา
เด็กเล็กตําบลศรีสุนทร

9,309

37.

โครงการจัดซื้อโตmะคอมพิวเตอร7ของศูนย7พัฒนา
เด็กเล็กตําบลศรีสุนทร

3,900

38.

โครงการฝSกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูน
ความรู"และประสิทธิภาพการทํางานให"แก(คณะ
ผู"บริหารท"องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
โครงการฝSกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูน
ความรู"และประสิทธิภาพการทํางานให"แก(คณะ
ผู"บริหารท"องถิ่น พนักงานเทศบาล
ลูกจ"างประจํา พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา
และบุคลากรภายนอก
โครงการส(งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส(วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
28,00 BTU จํานวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1)

362,861

รวม

13,636,161

39.

40.
41.

273,960

14,745
28,000

หมายเหตุ
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หมายเหตุ

1

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต7 จํานวน 1 คัน
110 ซีซี แบบเกียร7อัตโนมัติ

44,000

อยู(ระหว(าง
ดําเนินการ

รวม

44,000

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

1

โครงการค(าจัดซื้อมอเตอร7ป@~มน้ํา ขนาด 25
แรงม"า จํานวน 2 ชุด
โครงการค(าจัดซื้อมอเตอร7ป@~มน้ํา จํานวน 1 ชุด

431,359

ยังไม(ได"ดําเนินการ

98,000

ยังไม(ได"ดําเนินการ

รวม

529,359

2.

ตลอดระยะเวลาในการบริ ห ารงานที่ ผ( า นมา กระผมพร" อ มด" ว ยคณะผู" บ ริ ห ารเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร ขอขอบคุณทุกท(านที่มีส(วนร(วมในการสนับสนุนและส(งเสริมการปฏิบัติงาน ส(งผล
ให"การดําเนินงานประสบผลสําเร็จด"วยดีตลอดมา และจะมุ(งมั่นพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ให"มีศักยภาพ นําไปสู(ชุมชนที่น(าอยู(อย(างยั่งยืนตลอดไป

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

