รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕64)
สําหรับเทศบาลตําบลศรีสุนทร
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕61
๒๕63
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
1 โครงการอุดหนุนบานพักพิงสุนัข
จรจัด

- เพื่อลดมลภาวะจากสุนัขจรจัดในแหลง อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
สาธารณะ ทําใหแหลงทองเที่ยวดูสะอาด การบานพักพิงสุนัขจรจัดเพื่อแกไขปญหา
เรียบรอย
การเพิ่มของสุนัขและการทองเที่ยว
- เพื่อควบคุมจํานวนสุนัขไมใหขยาย
พันธุเพิ่มขึ้น

50,000

50,000

50,000

ผ.๐๒

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการอุดหนุนบานพัก
พิงสุนัขจรจัดทุกป

ผลลัพทที่
คาดวาจะไดรับ
สามารถแกไขมลภาวะจากสุนัข
ในแหลงสาธารณะ และเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอการทองเที่ยว
การทองเที่ยวของจังหวัดและ
สามารถควบคุมจํานวนสุนัขได

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

ผ.๐๒
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเขตพื้นที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแก
นักเรียนจํานวน 4 โรงเรียน
- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน
โรงเรียนบานมาหนิก เปน 491,400 บาท
อาหารกลางวันที่มีประโยชนลดสภาวะ โรงเรียนบานทาเรือ เปน 440,440 บาท
โรงเรียนบานลิพอน เปน 302,120 บาท
ทุพโภชนาการ
- เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กใหมีพลานามัย โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) เปนเงิน
913,640 บาท
สมบูรณแข็งแรงไดรับสารอาหารอยาง
- เพื่อใหเด็กไดมีสุขภาพที่ดี

ครบถวน

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ - นักเรียนทุกคนไดรับ
สนับสนุั นอาหารกลางวัน

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ
- เด็กมีสุขภาพดีและได
รับสารอาหารครบถวน

- นักเรียนทุกคนไดรับการ ตามหลักโภชนาการตามวัย
สนับสนุนอาหารเสริม(นม) - เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
- เด็กมีรางกายสมบูรณ
แข็งแรงมีพัฒนการตามวัย
อยางเหมาะสม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

ผ.๐๒
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน สาธารณสุข

ที่

โครงการ

1 โครงการอุดหนุนดูแลผูปวยเบาหวาน
ตําบลศรีสุนทรแบบครบวงจร

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหผูปวยเบาหวานมีความรูใน
การปฏิบัติงาน
2.เพื่อปองกันและลดภาวะแทรก
ซอนในผูปวยเบาหวาน
3.เพื่อใหผูปวยเบาหวานไดรับการ
ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและ
ภาวะแทรกซอนของระบบตาง ๆ
4.เพื่อใหผูปวยเบาหวานตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดูเทา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ศรีสุนทร

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕62
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
50,000

50,000

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

50,000 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการอุดหนุนดูแล
ผูปวยเบาหวานตําบลศรี
สุนทรแบบครบวงจร

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนตระหนักและ
ปลอดภัยจากโรคติดตอ

กอง
สาธารณสุข

ผ.๐๒
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการคมนาคม
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสองแสงสวาง
บริเวณซอยบานในคลํา หมูที่ 1
ไปจรดซอยตาพราง หมูที่ 6

เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ความยาวรวม ๕๗๕.๐๐ เมตร
- ขยายเขตระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟา
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาแสงสวาง)

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมไฟรายทาง ซอยบานออก รพช. หมูที่ ๔

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแก
ประชาชนทั่วไป

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมไฟรายทาง หมูที่ ๔

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแก
ประชาชนทั่วไป

- ขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อจาย
กระแสไฟฟา
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
(ไฟแสงสวาง)
- ขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อจาย
กระแสไฟฟา
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
(ไฟแสงสวาง)
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ (ไฟแสงสวาง)
- ซอยชีเลื้อย 700 เมตร
- ซอยบานพักตํารวจ 100 เมตร
- ซอยหนาเรือนจํา ซอย 1
- ซอยหนาเรือนจํา ซอย 2
- ซอยหนาเรือนจํา ซอย 3

4 โครงการติดตั้งไฟแสงสวางรายทาง หมูที่ ๔ เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ
ซอยชีเลื้อย หมูที่ 4
สัญจรไปมาและเพิ่มความปลอดภัย
ซอยบานพักตํารวจ
ซอยหนาเรือนจํา ซอย ๑ ,
ซอย 2 ,ซอย ๓

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

565,800

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ราษฎรสะดวกในการคมนาคม
กองชาง
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา (เงินอุดหนุน)
หมูที่ 1

๒๔๖,๐๐๐.-

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ติดตั้งแลวเสร็จ

มีความปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจรแกประชาชน

กองชาง
(เงินอุดหนุน)
หมูที่ 4

๒๑๖,๐๐๐.-

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ติดตั้งแลวเสร็จ

มีความปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจรแกประชาชน

กองชาง
(เงินอุดหนุน)
หมูที่ 4

-

158,400

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ติดตั้งแลวเสร็จ

มีความปลอดภัยและสะดวก
ในการสัญจรแกประชาชน

กองชาง
(เงินอุดหนุน)
หมูที่ 4

ผ.๐๒
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการคมนาคม
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการขยายเขตไฟฟาเขากุโบร
บานบางโจ หมูที่ 4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อใหราษฎรมีไฟฟาใชอยางทั่ว
ถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน
ตลอดจนสรางความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
6 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟ
เพื่อใหราษฎรมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
แสงสวางรายทาง ซอยรมเกลา หมูที่ ๗ และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
สรางความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
7 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมไฟ เพื่อใหราษฎรมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
แสงสวาง ซอยบางเหนียวดํา ๑ - ศูนยการ และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ ๗
สรางความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

ขยายไฟฟากําลังพรอมแสงสวาง

500,000

-

-

-

ระยะเวลาที่ขยายเขต
ไฟฟาแลวเสร็จ

ประชาชนสะดวกสบายตอการ
สัญจรไปมาและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(เงินอุดหนุน)
หมูที่ 4

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ถนนมาหนิก (หนาวัด
มาหนิก) ระยะ 729.00 เมตร
- ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

612,000

-

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ประชาชนสะดวกสบายตอการ
สัญจรไปมาและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(เงินอุดหนุน)
หมูที่ 7

137,700

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ประชาชนสะดวกสบายตอการ
สัญจรไปมาและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง
(เงินอุดหนุน)
หมูที่ 7

๘ โครงการขยายเขตไฟฟากําลังและแสงสวาง เพื่อใหราษฎรมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
รอบขุมน้ําประปาหมูที่ ๘
และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
สรางความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
9 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยเสียมบุตร เพื่อใหราษฎรมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
หมูที่ 8
และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
สรางความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

-ขยายเขตไฟฟาระบบจําหนาย
-ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

688,000

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

กองชาง
(เงินอุดหนุน)
หมูที่ ๘

- ขยายเขตไฟฟาระบบจําหนาย
- ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

200,000

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนิน
การกอสรางแลวเสร็จ

ประชาชนสะดวกสบายตอการ
สัญจรไปมาและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ชีวิตและทรัพยสิน
ประชาชนสะดวกสบายตอการ
สัญจรไปมาและเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

-ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
-ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง

-

กองชาง
(เงินอุดหนุน)
หมูที่ 8

