รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
ที่ไดแถลงไวต"อสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)
.....................................................................................
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ตามที่ กระผม นายวรวุ ฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรี ตํ า บลเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร
ได" แ ถลงนโยบายการบริ ห ารราชการของเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร ต( อ สภาเทศบาลตํ า บล
ศรีสุนทร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ซึ่งได"กําหนดนโยบายการบริหารราชการไว"ตามกรอบ
แนวทางในการพั ฒ นาของนโยบาย รวม 6 ด" า น ประกอบด" ว ย นโยบายดานเศรษฐกิ จ ,
นโยบายดานการบริ ห ารจั ด การ และอนุ รั ก ษ2 ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอม,
ดานการสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน, ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
การกีฬา และนันทนาการ ดานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดานการเมือง และ
การบริหาร โดยได"แปลงไปสู(การปฏิบัติด"วยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต(างๆ เพื่อพัฒนาและ
สร"างความเจริญให"กับท"องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต(อป9ญหาความต"องการของท"องถิ่นและครอบคลุม
ภารกิจหน"าที่ที่กฎหมายกําหนดไว"
รายงานผลการปฏิบั ติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป< นการสรุป ผลการดํา เนินงานในรอบ
ป=งบประมาณ พ.ศ.2557 ทุกโครงการและกิจกรรมเป<นโครงการที่มีความสอดคล"องกับนโยบาย
ที่ได"แถลงไว" ซึ่งกระผมได"มุ(งเน"นการแก"ไขป9ญหาความเดือดร"อน เพื่อให"พี่น"องประชาชนได"รับ
ประโยชนA แ ละความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ตามที่ ไ ด" มุ( ง หวั ง เอาไว" ภ ายใต" ข" อ จํ า กั ด หลายประการ
ซึ่ ง กระผม และคณะได" เ ข" า มาดํ า เนิ น การจนประสบผลสํ า เร็ จ เป< น ที่ น( า พอใจในระดั บ หนึ่ ง
โดยในการแก"ไขป9ญหาเราจะมุ(งเน"นผู"คนส(วนใหญ(ให"ได"รับประโยชนAมากที่สุด สําหรับโครงการ
ขนาดใหญ( ห รื อ โครงการริ เ ริ่ ม ใหม( ที่ จ ะทํ า ให" ป ระชาชน โดยส( ว นรวมได" รั บ ประโยชนA
จะมีการเตรียมความพร"อมเพื่อดําเนินการให"เกิดผลเป<นรูปธรรมต(อไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให" เ ป< 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(อสภาเทศบาลเป<นประจําทุกป= กระผมจึงขอ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายการบริ ห ารเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร ประจํ า ป=
2557 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
โครงการ
ลําดับ
1. โครงการจัดฝRกอบรมความรู"เกี่ยวกับอาชีพ
ภูมิป9ญญาท"องถิ่น
2. โครงการจั ด อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิก
กลุ(มออมทรัพยAเพื่อการผลิต
3. โครงการฝRกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ(ม
อาชีพสินค"าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑA
OTOP
4. โครงการฝRกอบรมส(งเสริมประกอบอาชีพทุก
อาชีพแก(สตรีและประชาชนทั่วไปตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม

งบประมาณ (บาท)
30,800

หมายเหตุ

247,395
289,225
19,800
587,220

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 ปรับปรุงภูมิทัศนAในชุมชนให"สวยงาม ได"แก(การปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณขุมน้ํา
บางมะรวน ให"เป<นสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู(หัว ฯ ที่
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา
2.3 แก"ป9ญหาน้ําท(วมในพื้นที่ โดยการขุดลอกลํารางสาธารณะสายหลัก เพื่อให"น้ําไหล
อย(างเป<นระบบ และยังยื่น ซึ่งมีผลการดําเนินงานด"านนี้ ดังต(อไปนี้

-3ลําดับ
โครงการ
1. โครงการ BiG Cleaning Day

งบประมาณ (บาท)
17,665

2.

โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก

983,480

3.

โครงการค(ายเยาวชนอนุรักษAสิ่งแวดล"อม

78,701

4.

โครงการทําน้ําหมักชีวภาพ

27,500

5.

โครงการริมทางสะอาดตา

1,197,000

6.

โครงการจ"างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ

7.

โครงการปgองกันโรคพิษสุนัขบ"า
รวม

หมายเหตุ

3,957,565.02
48,411
6,310,322.20

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
เปhดสี่แยกเขาล"านเพิ่มสัญญาณไฟจราจร
3.2 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟgาสาธารณะให"มีความสว(างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยAสินของพี่น"องประชาชน
3.3 จั ด สร" า งสวนสาธารณะให" ส วยงาม เพื่ อ เป< น ศู น ยA ร วมการพั ก ผ( อ น และการออก
กําลังกาย
3.4 ก(อสร"างปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศนAในเขตเทศบาลให"ดูสวยงาม
3.5 ทําการขุดลอก คู คลอง และท(อระบายน้ําทุกสายอย(างต(อเนื่อง

-4ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1.

โครงการก(อสร"างเขื่อนกันดินพังคลองบางสาด
หมู(ที่ ๕
โครงการก(อสร"างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูมีฝา
ปhด ซอยในบ"านหมู(ที่ 4
โครงการก(อสร"างคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปhด
ซอยบ"านแขก – บ(อแร( หมู(ที่ ๘
โครงการก(อสร"างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูข"าง
โรงเรียนบ"านท(าเรือ หมู(ที่ ๓
โครงการก(อสร"างถนน คสล. พร"อมคูระบายน้ํา
คสล. รูปตัวยูมีฝาปhด ซอยพยอมอุทิศ หมู(ที่ ๑
โครงการก(อสร"างถนน คสล. พร"อมคูระบายน้ํา
คสล. รูปตัวยูมีฝาปhด ซอยบางขาม ๒ หมู(ที่ ๒
โครงการวางท(อ คสล. เส"นผ(าศูนยAกลาง ๐.๖๐
เมตร พร"อมบ(อพัก คสล. ริมถนน สายบ"านดอน
– บ"านยา หมู(ที่ ๖
โครงการขยายเขตไฟฟgาสาธารณถนน ควนตา
แท(น – เขาล"าน หมู(ที่ ๑
โครงการขยายไฟฟgาสาธารณะถนน และแสง
สว(าง ซอยแม(ละออ หมู(ที่ ๑
โครงการขยายไฟฟgาสาธารณะถนน และแสง
สว(าง สายม(าหนิก – บางโจ (บ"านเติมฝ9น)
หมู(ที่ ๔
โครงการขยายเขตไฟฟgาแสงสว(าง ซอยทุ(งนา
เคียน 2 หมู(ที่ 5
โครงการขยายเขตไฟฟgาแสงสว(าง ซอยเลียบ
คลองบ"านยาพร"อมขยายเขตระบบไฟฟgา
สาธารณะ ซอย 1
โครงการขยายเขตประปาหมู(บ"าน ซอยนพตาแก"ว
หมู(ที่ 7
โครงการก(อสร"างถนนคสล.รูปตัวยูมีฝาปhด
ซ.สุรกิจ หมู(ที่4
โครงการก(อสร"างทางเท"าและวางท(อระบายน้ําค
สล.พร"อมคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปhด
ถนนลิพอนใต" - ลิพอนบางกอกหมู(ที่ 5
โครงการขุดลอกคลองท(าเรือข"างศาลเจ"า
หมู(ที่ 3
โครงการจ"างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะ
หมู(ที่ 2

3,241,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1,015,000
337,000
874,000
277,000
1,778,000
2,457,000
300,961.25
65,903.97
189,119.50
152,023
1,200,000
1,240,000
2,584,000
1,798,000
381,990
78,600

หมายเหตุ

-5ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

18.

โครงการวางท(อระบายน้ําคสล.ซอยในคลํา 3
หมู(ที่ 1
โครงการก(อสร"างถนนคสล.พร"อมคูระบายน้ํา
รูปตัวยู มีฝาปhด ซ.ร(วมใจ 1 หมู(ที่ 5
โครงการก(อสร"างคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปhดถนน
บางโจ – ควนตาแท(น หมู(ที่ 1
โครงการก(อสร"างถนนแอสฟ9ลตAติกคอนกรีตถนน
สายบ"านลิพอนใต" – ลิพอนบางกอก หมู(ที่ 2
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง ซอยบางขาม
หมู(ที่ 2
โครงการก(อสร"างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปhด
ซอยพัฒนา หมู(ที่ 2
โครงการเปลี่ยนชุดท"ายรถบรรทุกขยะแบบอัด
ท"ายพร"อมทําสีใหม( จํานวน 2 คัน คันละ
620,000 บาท ทะเบียน 80-7015 และ
ทะเบียน
80-6690
โครงการก(อสร"างเขื่อนหินกันดินพังบริเวณคลอง
อินทนิน หมู(ที่ 8
โครงการก(อสร"างต(อเติมอาคารอเนกประสงคA
หมู(ที่ 3
โครงการก(อสร"างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร (ช(วงที่ 2)
โครงการก(อสร"างรั้วสแตนเลน

96,000

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

รวม

674,000
1,682,000
2,090,000
253,000
998,000
1,234,000

1,497,000
1,921,500
3,815,000
490,000
32,720,097.72

หมายเหตุ

-64.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
4.1 ส(งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให"มีคุณภาพ
4.2 อนุรักษA และส(งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท"องถิ่นให"คงสืบไป
4.3 พัฒนาศูนยAพัฒนาเด็กเล็กให"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"เทคโนโลยีคอมพิวเตอรA อินเตอรAเน็ต เพื่อแสวงหาความรู"ใน
โลกกว"างให"เกิดประโยชนAกับการพัฒนาสติป9ญญาของเยาวชน
4.7 ส(งเสริม สนับสนุนให"มีการเรียนการสอนภาษาสากล เพื่อรองรับการเข"าสู(ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในป= 2558
ลําดับ
โครงการ
1. โครงการเข"าค(ายภาคฤดูร"อน

งบประมาณ (บาท)
317,826

2.

โครงการเข"าร(วมกิจกรรมวิชาการของกรม
ส(งเสริมการปกครองท"องถิ่น

87,780

3.

โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

99,036

4.

โครงการเด็กไทยใส(ใจโภชนาการ

5.

โครงการประกวดมารยาทไทย

25,270

6.

โครงการประชุมผู"ปกครอง

15,276

7.

โครงการก(อสร"างห"องเรียนอัจฉริยะ

8.

โครงการเรียนรู"ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

9.

โครงการวันเด็กแห(งชาติ

10. โครงการวันไหว"ครู
11. โครงการสนับสนุนค(าใช"จ(ายในการบริหาร
สถานศึกษา

940

1,045,500
92,000
283,244.43
2,476
691,900

หมายเหตุ

-7โครงการ
ลําดับ
12 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหาร
เสริมนมแก(เด็กนักเรียนในศูนยAพัฒนาเด็ก
เล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กบ"านท(าเรือและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
13 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก(เด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลศรีสุนทร
14 โครงการเงินอุดหนุนการสอนดนตรีไทย
เพื่อพัฒนาและส(งเสริมความสามารถพิเศษ
(โรงเรียนบ"านลิพอน)
15 โครงการเงินอุดหนุนและพัฒนาศักยภาพ
ผู"เรียนด"านกีฬาไทยและศิลปะการปgองกัน
ตัว กระบี่ กระบอง (โรงเรียนบ"านลิพอน)
16. โครงการอุดหนุนการจัดค(ายภาษาอังกฤษ
สําหรับเยาวชน โรงเรียนบ"านม(าหนิกและ
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
17. โครงการอุดหนุนการเรียนรู"วิชาศิลปะเพื่อ
งานอาชีพ (โรงเรียนบ"านท(าเรือ)
18. โครงการอุดหนุนให"แก(โรงเรียนบ"านม(าหนิก
และโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
19. โครงการแข(งขันทักษะทางวิชาการ
20. โครงการอนุรักษAประชาธิปไตย
21. โครงการจัดงานวันพ(อและวันแม(แห(งชาติ
22. โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข"าพรรษา
23. โครงการนําเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดูงาน
24. โครงการฝRกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน
ของครูและบุคลากร
25. โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน"อย
26. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

งบประมาณ (บาท)
2,283,060

27. โครงการจัดงานสดุดีท"าวเทพกระษัตรี –
ท"าวศรีสุนทร

141,134

28. โครงการส(งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก

143,952

3,500,000
40,000
40,000
160,000
80,000
80,000
50,000
30,000
30,000
15,000
25,000
150,000
50,000
100,730.45

หมายเหตุ

-8โครงการ
ลําดับ
29. โครงการส(งเสริมประเพณีการถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน

งบประมาณ (บาท)
92,132

30. โครงการส(งเสริมประเพณีงานเมาลิดกลาง
แห(งประเทศไทย

268,180

31. โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก(
เยาวชน ประชาชน

39,800

32. โครงการเงินอุดหนุนประเพณีสารทไทย

80,000

33

โครงการแข(งขันฟุตบอลประจําป= เทศบาล
ตําบลศรีสุนทรคัพ

234,247

34

โครงการส(งทีมนักกีฬาเข"าร(วมการแข(งขัน
กีฬาต(าง ๆ

295,874

35

โครงการแข(งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน

197,600

36

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณAกีฬา ให"แก(
ชุมชน เยาวชน ประชาชน ตําบลศรีสุนทร

78,280

37

โครงการอุดหนุนประเพณีสวดกลางบ"าน

90,000

38

โครงการแข(งขันกีฬา เทศบาลตําบลศรี
สุนทรสัมพันธA

87,587

39

โครงการแข(งขันตะกร"อประจําป= เทศบาล
ตําบลศรีสุนทร

106,475.10

40

โครงการแข(งขันเปตองประจําป= เทศบาล
ตําบลศรีสุนทร

72,344

รวม

11,222,643.98

หมายเหตุ

-95.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
5.1 มีการดูแลสุขภาพอนามัยให"ประชาชนอย(างต(อเนื่องด"วยการจัดหน(วยเคลื่อนที่เข"า
บริการถึงชุมชนอย(างสม่ําเสมอ
5.2 ดําเนินการปgองกัน และแก"ไขป9ญหายาเสพติดโดยพลังแผ(นดิน
5.3 ควบคุมปgองกัน และกําจัดพาหะนําโรค อย(างมีประสิทธิภาพ
5.4 จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร"อยชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยAสินของประชาชน
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"างความปรองดองสมานฉันทAของคนในชุมชน
ลําดับ
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
หมายเหตุ
1. โครงการปgองกันและรณรงคAลดอุบัติเหตุทาง
41,232
ถนนช(วงเทศกาลป=ใหม(
2. โครงการปgองกันและรณรงคAอุบัติเหตุทาง
39,563
ถนนช(วงเทศกาลสงกรานตA
3. โครงการสายตรวจประจําตําบลและดูรักษา
41,000
ความสงบเรียบร"อยในกิจกรรมสถานที่และ
เทศกาลต(างๆ
4. โครงการรณรงคAปgองกันและแก"ไขป9ญหายา
27,181
เสพติด
5. โครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนด"าน
571,600
สาธารณสุข
6. โครงการรณรงคAควบคุมโรคและปgองกัน
47,146.50
โรคติดต(อในตําบลศรีสุนทร
7. โครงการส(งเสริมกิจกรรม TO BE
97,600
NUMBER ONE
8. โครงการอบรมผู"ประกอบการร"านอาหาร
13,095

-10ลําดับ
โครงการ
9. โครงการจัดงานวันกตัญsูผู"สูงอายุ

งบประมาณ (บาท)
419,268

10. โครงการจัดการอบรมอาชีพให"แก(เยาวชน และ
ผู"มีรายได"น"อย ผู"ด"อยโอกาส

27,100

11. โครงการฝRกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
สุขภาพผู"สูงอายุ

260,000

12. โครงการคนไทยใจอาสา

14,000

13. โครงการจัดอบรมความรู"เกี่ยวกับอาชีพ/ภูมิป9ญญา
ท"องถิ่น

30,800

14. โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองคAกร
กลุ(มสตรีระดับหมู(บ"าน/ตําบล

18,100

หมายเหตุ

15. โครงการ ฒ ผู"เฒ(าหิ้วปhuนโตเข"าวัดเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม

-

ไม(ใช"งบประมาณของ
เทศบาลฯ

16. โครงการกีฬาผู"สูงอายุเกมสA

-

ไม(ใช"งบประมาณของ
เทศบาลฯ

17. โครงการส(งเสริมสุขภาพผู"สูงอายุ

-

ไม(ใช"งบประมาณของ
เทศบาลฯ

18. โครงการส(งเสริมกิจกรรมผู"สูงอายุ(กิจกรรมประชุม
ประจําเดือนผู"สูงอายุ)

-

ไม(ใช"งบประมาณของ
เทศบาลฯ

19. โครงการส(งเสริมที่พักอาศัยให"แก(ผู"พิการ
ผู"ด"อยโอกาสและผู"ยากไร"

-

ไม(ใช"งบประมาณของ
เทศบาลฯ

20. โครงการจัดอบรมอาชีพ

27,100

-11ลําดับ
โครงการ
21. โครงการจัดสร"างสิ่งอํานวยความสะดวกแก(ผู"พิการ

22. โครงการฝRกอบรมอาชีพแก(เยาวชน

รวม

งบประมาณ (บาท)
80,000

50,000

หมายเหตุ
กองสวัสดิการฯ
ดําเนินการแล"วแต(
เบิกจ(ายกรมพัฒนา
สังคมและความ
มั่งคงของมนุษยA
กองสวัสดิการฯ
ดําเนินการแล"วแต(
เบิกจ(ายกรมพัฒนา
สังคมและความ
มั่งคงของมนุษยA

1,804,785.50

6.ดานการเมือง และการบริหาร
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด"วยความโปร(งใส(ตรวจสอบได" และการมีส(วนร(วมของ
ประชาชนในการบริหาร
6.1 พัฒ นาให" เป< นองคA กรแห( งความทั นสมัย พร" อมยอมรั บการเปลี่ย นแปลงใหม( มุ(ง สู(
องคAกรที่เป<นเลิศด"านพึงพอใจของประชาชน
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต(อการบริหารของเทศบาลเป<นประจํา
ทุกป=
6.3 มีศูนยAข"อมูลข(าวสารหลายด"านเพื่อให"ประชาชนเลือกได"เพื่อการตรวจสอบและมีการ
ปรับปรุงข"อมูลให"มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วทันเหตุการณA
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 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคA กรให"มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย(า ง
ชัดเจนยิ่งขึ้น

-12ลําดับที่
โครงการ
1. โครงการจัดกิจกรรมวันท"องถิ่นไทย
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

3.
4.
5.
6

7
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.

งบประมาณ(บาท)
4,116
3,175

โครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ(อ
แห(งชาติ ( ๕ ธันวาคม)
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
โครงการเทิดพระเกียรติพระแม(แห(ง
แผ(นดิน (๑๒ สิงหา)
โครงการฝRกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพิ่มพูนความรู"และประสิทธิภาพการ
ทํางานให"แก(คณะผู"บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ"างประจํา และพนักงานจ"าง
โครงการจัดทําฐานข"อมูลชุมชน

237,560.44

โครงการส(งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรA
จัดจ"างทําชั้นวางแฟgม
จัดซื้อตู"เหล็กเก็บเอกสาร
จัดซื้อตู"เอกสารไม(น"อยกว(า ๔ ลิ้นชัก
จัดซื้อโตvะหมู(บูชา
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรAสํานักงาน
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จัดซื้อจอภาพ LED
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรA
จัดซื้อรถจักรยานยนตA
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล"อ
จัดซื้อกล"องถ(ายรูป
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรA

13,104

หมายเหตุ

41,014
205,534
184,126

-

29,900
42,800
8,000
9,993.80
9,993.80
34,500
24,600
2,800
7,000
6,000
36,500
787,000
5,990
3,800

ไม(ใช"งบประมาณของ
เทศบาลฯ

-13ลําดับที่
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

โครงการ
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟgา
จัดซื้อคอมพิวเตอรAพร"อมอุปกรณA
จัดซื้อรถจักรยานยนตA
โครงการจัดซื้อกล"องถ(ายรูปดิจิตอล
จํานวน ๒ กล"อง
จัดซื้อตู"เหล็ก ๔ ชิ้น ๔ ตู"
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรAสํานักงาน
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรA
จัดซื้อตู"เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน ๑ ตู"
จัดซื้อตู"กระจกแบบบานเลื่อน
จัดซื้อโตvะเหล็กทํางาน
จัดซื้อคอมพิวเตอรAพร"อมอุปกรณAแบบตั้ง
โตvะ จํานวน ๑ ชุด
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรA
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร"อม
ติดตั้ง จํานวน ๑ เครื่อง
โครงการจัดซื้อตู"เหล็ก ๒ บาน จํานวน
๒ ตู"
โครงการจัดซื้อโตvะ จํานวน ๓ ตัว
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนตA จํานวน
๑ คัน
โครงการจัดซื้อกล"องถ(ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จํานวน ๑ ชุด
โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตแบบใช"
ไฟฟgา จํานวน ๑ เครื่อง
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอรAกลvาส
จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณ(บาท)
1,700
14,000
36,500
15,980
19,000
24,000
2,800
6,000
4,800
4,000
3,500
14,000
6,000
1,700
33,000
11,800
17,100
54,000
6,156
26,000
5,800

หมายเหตุ

-14ลําดับที่
โครงการ
44. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ไดโวลตA)
จํานวน ๓ เครื่อง
45. โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟgา ขนาด
๕ กิโลวัตตA จํานวน ๑ เครื่อง
46. โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะท(อ จํานวน
๑ เครื่อง
รวม

งบประมาณ(บาท)
14,124

หมายเหตุ

65,000
47,722
2,132,189.05

ตลอดระยะเวลาในการบริห ารงานที่ ผ( านมา กระผมพร" อ มด" ว ยคณะผู" บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บล
ศรีสุนทร ขอขอบคุณทุกท(านที่มีส(วนร(วมในการสนับสนุนและส(งเสริมการปฏิบัติงาน ส(งผลให"การ
ดํา เนิ น งานประสบผลสํ า เร็ จ ด" ว ยดี ต ลอดมา และจะมุ( ง มั่ น พั ฒ นาเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทรให" มี
ศักยภาพ นําไปสู(ชุมชนที่น(าอยู(อย(างยั่งยืนตลอดไป

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

