
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ศรีสุนทร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.2 บ าบัดและจัดการขยะ
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ Big Cleaning Day จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บขยะและรักษา 20,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ความสะอาด ศรีสุนทร
หมู่ท่ี 1 - 8

2 โครงการริมทางสะอาดตา ตัดหญ้า 2 ข้างถนนในเขตพ้ืนท่ีต าบลศรีสุนทร 1,600,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ต าบลศรีสุนทร ศรีสุนทร

หมู่ท่ี 1 - 8
3 โครงการจัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย 150,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ศรีสุนทร
หมู่ท่ี 1 - 8

 ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลศรีสุนทร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.2 บ าบัดและจัดการขยะ
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก 1,100,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ศรีสุนทร
หมู่ท่ี 1 - 8

5 โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 6,000,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ศรีสุนทร
หมู่ท่ี 1 - 8

6 โครงการคัดแยกขยะ 200,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ศรีสุนทร
หมู่ท่ี 1 - 8

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.5   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ
แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1                            อุดหนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครง 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ

การบ้านพักพิงสุนัขจรจัดเพ่ือแก้ไขปัญหา ศรีสุนทร
การเพ่ิมของสุนัขและการท่องเท่ียว หมู่ท่ี 1 - 8

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

เก็บขยะสองข้างทางบริเวณถนนเทพกระษัตรี , 
ถนนศรีสุนทร

จ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะจากครัวเรือนไป
ก าจัด ณ เตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการคัดแยกขยะให้แก่เยาวชน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีและการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ตลอดจนการก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาทุกระดับตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีก าหนด
แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง      200,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษา

 - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที ศรีสุนทร
 - จัดกิจกรรมการตอบค าถามของเด็ก หมู่ท่ี 1 - 8
 - จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ

 - จัดกิจกรรมท าซุ้มกิจกรรมการละเล่น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการศึกษา
2.3   สนับสนุนการให้มีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์และผู้ดูแลเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษา จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานอย่างน้อย 10,000  - ภาคใต้ กองการศึกษา

ดูงานของครูและบุคลากรทาง ปีละ ๑ คร้ัง  - ภาคกลาง
การศึกษา  - ภาคเหนือ , 

ตะวันออกเฉลียง
เหนือ

2 โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก - จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 คร้ัง/ปีการศึกษา 200,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปฐมวัย ศรีสุนทร

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

- จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัยโดย
วิทยากรชาวต่างประเทศ



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการศึกษา
2.6 จัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน จัดกิจกรรมจัด 1 คร้ัง / ปีการศึกษา 200,000 นักเรียนเยาวชน กองการศึกษา

ให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาค ในพ้ืนท่ีต าบล
ศรีสุนทร

2 โครงการน าเด็กนักเรียน ครู และ น านักเรียนของศพด.และโรงเรียนอนุบาล 10,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ดูงานแหล่ง ศรีสุนทรไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ศรีสุนทร
เรียนรู้ของเด็กเล็ก อย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง หมู่ท่ี 1 - 8

3 โครงการส่งนักเรียนร่วมแข่งขัน - ส่งเข้าแข่งขัน อย่างน้อย 1 รายการ 150,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ทักษะทางวิชาการ - จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศรีสุนทรและศูนย์

นักเรียนใน ศพด.และโรงเรียนอนุบาล เด็กเล็กศรีสุนทร
ศรีสุนทร

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 3,418,030 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา บริหารศึกษาและโรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทร

ศรีสุนทร

5 โครงการสอนว่ายน้ าส าหรับเด็กปฐมวัย สอนว่ายน้ าส าหรับเด็กปฐมวัย 180,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ศรีสุนทร

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการศึกษา
2.6 จัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน 4,720,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน แก่นักเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ศรีสุนทรและศูนย์
ในเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีและ ในเขตพ้ืนท่ีและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีและ เด็กเล็กศรีสุนทร
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

7 อาหารเสริม (นม) สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 2,725,380 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีจ านวน ศรีสุนทรและศูนย์
 4 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดองค์กร เด็กเล็กศรีสุนทร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา,น านักเรียนเข้าวัด 50,000 วัดในเขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา
ท าบุญตักบาตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ต าบลศรีสุนทร
ศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลศรีสุนทร

9 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและ จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 10,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย   50 คน ศรีสุนทร

จัดกิจกรรมด้านอาหาร,ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน หมู่ท่ี 1 - 8
การละเล่นต่าง ๆ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีถือศีลกินผัก
 ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ ประชาชนในพ้ืนท่ี/และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม 1,700,000 ขุมน้ าบางมะรวน กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมโครงการฯ หมู่ท่ี 4
จัดกิจกรรมแถลงข่าว,ปชส.
จัดก่ิจกรรมประกวดธิดา/หนูน้อยนพมาศ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
 จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

2 โครงการจัดงานสดุดีท้าวกระษัตรี -  - จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา 150,000 อนุสาวรีย์ กองการศึกษา
ท้าวศรีสุนทร  - จัดกิจกรรมบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวเทพฯ

 - จัดกิจกรรมร่วมขบวนแห่ไปวัดม่วง และวัดม่วง
โกมารภัจน์ โกมารภัจน์

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีล จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 คร้ัง 150,000 ศาลเจ้าท่าเรือ กองการศึกษา

กินผัก ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย หมู่ท่ี 3
10,000 คน
จัดกิจกรรมร่วมขบวนแห่พระศาลเจ้าท่าเรือ
จัดซ้ือวัสดุการแพทย์เพ่ือปฐมพยาบาล

2 โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอด จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 คร้ัง 120,000 มัสยิดในเขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา
ในเดือนรอมฎอน ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย2,000คน ต าบลศรีสุนทร

จัดอบรมช่วงเดือน รอมฏอน
อุดหนุนข้าวสาร อาหารแห้งแก่มัสยิดต่าง ๆ 
ในต าบล

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.4  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมประเพณีงานเมาลิด ส่งเสริมประเพณีงานเมาลิด 300,000 กทม.และในเขต กองการศึกษา

กลางแห่งประเทศไทย กลางแห่งประเทศไทย ปริมณฑล

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.4  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม อบรมจริยธรรมคุณธรรม 150,000 วัดท่าเรือ กองการศึกษา

แก่เยาวชนประชาชน แก่เยาวชนประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีก าหนด
แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน จัดกิจกรรมท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกัน 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ศรีสุนทร
หมู่ท่ี 1 - 8

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เยาวชน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เยาวชน 10,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ศรีสุนทร

หมู่ท่ี 1 - 8

3 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 30,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ
และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ศรีสุนทร

หมู่ท่ี 1 - 8

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีก าหนด
แผนงานสาธารณสุข/แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์ 20,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือลดอัตราการป่วย ศรีสุนทร
ตายและการแพร่ระบาดโรคเอดส์โรคติดต่อ หมู่ท่ี 1 - 8
ทางเพศสัมพันธ์

5 โครงการฒ.ผู้เฒ่าห้ิวป่ินโตเข้าวัด ส่งเสริมสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุโดย 5,000 วัดต่าง ๆ ในจังหวัด กองสวัสดิการฯ
เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเข้าวัด ฟังธรรม ให้กับผู้สูงอายุจาก ภูเก็ตและจังหวัด

กิจกรรมตามโครงการท่ีจัดข้ึน ใกล้เคียง

6 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึง 400,000 ภาคใต้ - ภาคกลาง กองสวัสดิการฯ
ผู้สูงอายุและเครือข่าย สถานภาพบทบาทหน้าท่ีของตนเองและ

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชมรมผู้สูงอายุ

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยรับทราบ 20,000 อาคารเฉลิม กองสวัสดิการฯ
ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาลและแลกเปล่ียน พระเกียรติ  84
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน พรรษา

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพตามระเบียบและข้อกฎหมายท่ีก าหนด
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการส่งเสริมท่ีพักอาศัยให้แก่ ส่งเสริมผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 100,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ

ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ศรีสุนทร
หมู่ท่ี 1 - 8

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีดี 50,000 อาคารเฉลิม กองสวัสดิการฯ
พระเกียรติฯ 
84 พรรษา

10 โครงการกีฬาผู้สูงอายุเกมส์ ส่งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีโดยใช้ 10,000 ศูนย์กีฬา กองสวัสดิการฯ
กีฬาเป็นส่ือกลางให้เกิดความสัมพันธ์ภาพ สะพานหิน
อันดีระหว่างกัน

 ผด. 02

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ 300,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ

และให้บุตรหลานได้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ศรีสุนทร
และสืบทอดประเพณีไทยให้กับลูกหลาน

2 โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่เด็กเยาวชน จัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่เด็กเยาวชน 30,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ
และผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ศรีสุนทร

3 โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ
ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ศรีสุนทร

4 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยัง จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ให้มีความเป็น 120,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ
ชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ อยู่ท่ีดีข้ึน ศรีสุนทร

 ผด. 02

4.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุห้มีความเป็น 15,206,400 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ

อยู่ท่ีดีข้ึน ศรีสุนทร

6 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเงินสงเคราะยังชีพคนพิการให้มีความเป็น 3,772,800 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ
อยู่ท่ีดีข้ึน ศรีสุนทร

ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคนไทยใจอาสา อบรมให้ตัวแทนในชุมชนมีจิตอาสา 30,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ

ศรีสุนทร

2 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิ จัดอบรมสัมมนาองค์กรสตรีได้มีโอกาสศึกษาหา 20,000 อาคารเฉลิม กองสวัสดิการฯ
ภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน / ความรู้และพัฒนาตนเองพร้อมท้ังสร้างความ พระเกียรติฯ 
ต าบล เข้มแข็งของชุมชน 84 พรรษา

 ผด. 02

4.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

4.3 พัฒนาศักยภาพของอสม. สตรี อาสาพัฒนาชุมชน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 150,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด

ศรีสุนทร
2 โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย 150,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด 

ศรีสุนทร
3 โครงการเทศกิจใกล้ชิดประชาชนช่วง จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ 30,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด /

เทศกาลวันหยุด ทรัพย์สินของชุมชน / สถานท่ีท่องเท่ียว ศรีสุนทร งานเทศกิจ

4 โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 20,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด /
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีใหม่ ศรีสุนทร งานป้องกันฯ

หมู่ท่ี 1 - 8

5 โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 20,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด /
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์ ศรีสุนทร งานป้องกันฯ

หมู่ท่ี 1 - 8

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพ่ิมศักย อบรมให้กับประชาชนผู้มีจิตอาสา 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด /
ภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือสังคม ศรีสุนทร งานป้องกันฯ

หมู่ท่ี 1 - 8

 ผด. 02

4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนท่ีเก่ียว อบรมการให้ความรู้ ความเข้าใจในการ 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด /

กับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการับ ศรีสุนทร งานป้องกันฯ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน หมู่ท่ี 1 - 8

8 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ 30,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด /
การป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ให้กับ เตรียมความพร้อมในการรับมือเม่ือเกิดเหตุ ศรีสุนทร งานป้องกันฯ
นักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ี ภัยธรรมชาติ หมู่ท่ี 1 - 8

9 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่าย อบรมให้กับประชาชนผู้มีจิตอาสาในการปฏิบัติ 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล ส านักปลัด /
พลเรือน งานด้านการช่วยเหลือสังคม ศรีสุนทร งานป้องกันฯ

หมู่ท่ี 1 - 8

 ผด. 02

4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จัดกิจกรรมบ าบัดรักษาผู้เสพและผู้เสพติด 200,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ศรีสุนทร
หมู่ท่ี 1 - 8

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน To Be 100,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสาธารณสุขฯ
Number One Number One ให้มีความเข้มแข็งและ ศรีสุนทร

เป็นต้นแบบส าหรับเยาวชนในต าบลศรีสุนทร หมู่ท่ี 1 - 8
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล งานป้องกันฯ

ยาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชนใน ยาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชนใน ศรีสุนทร
พ้ืนท่ี พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 - 8

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล จัดกิจกรรมความสามัคคีให้แก่องค์กรปกครอง 80,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษา

ศรีสุนทรสัมพันธ์ ศรีสุนทร

2 โครงการแข่งขันตะกร้อประจ าปี เทศบาล จัดกิจกรรมแข่งขันตะกร้องประจ าปี เทศบาล 100,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษา
ต าบลศรีสุนทรคัพ ต าบลศรีสุนทรคัพ ศรีสุนทร

 ผด. 02

4.6  ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

5.2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพ่ือมวลชนและกีฬาพ้ืนเมืองต่อต้านยาเสพติด

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการแข่งขันฟุตบอลประจ าปีเทศบาล จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลประจ าปีเทศบาล 300,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษา

ต าบลศรีสุนทร ต าบลศรีสุนทร ศรีสุนทร
4 โครงการแข่งขันฟุตซอลประจ าปีเทศบาล จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลประจ าปีเทศบาล 100,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษา

ต าบลศรีสุนทร ต าบลศรีสุนทร ศรีสุนทร

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน จัดกิจกรรมการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน 200,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองการศึกษา

ศรีสุนทร

6 โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จัดกิจกรรมการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 82,800 ภายในจังหวัดภูเก็ต กองการศึกษา
กีฬาต่าง ๆ กีฬาต่าง ๆ 

7 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกันการ จัดกิจกรรมการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกันการ 150,000 สนามกีฬาสุรกุล กองการศึกษา
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 ผด. 02

5.2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพ่ือมวลชนและกีฬาพ้ืนเมืองต่อต้านยาเสพติด

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

5.2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพ่ือมวลชนและกีฬาพ้ืนเมืองต่อต้านยาเสพติด

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับอาชีพ อบรมความรู้เก่ียวกับอาชีพภูมิปัญญาท้องถ่ิน 30,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศรีสุนทร

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบ จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการประกอบ 50,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ
อาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและประชาชน อาชีพทุกอาชีพแก่สตรีและประชาชน ศรีสุนทร
ท่ัวไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ัวไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมประชาชนในต าบลศรีสุนทรได้แลก 400,000 ภาคกลาง - กองสวัสดิการฯ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความเข้ม ตะวันออก
เพ่ือเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แข็งของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในต าบล

ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมประชาชนในต าบลศรีสุนทรได้แลก 2,500,000 ภาคกลาง-ภาค กองสวัสดิการฯ
เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความเข้ม เหนือ

แข็งของชุมชน

 ผด. 02

6.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

6.8  สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการต่อเติมอาคารส าหรับงานป้องกัน ต่อเติมอาคารส าหรับงานป้องกันและบรรเทา 300,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพ สาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย ต าบลศรีสุนทร
กู้ภัย กู้ภัย

2 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินบริเวณ ก่อสร้างเข่ือนกันดินบริเวณ 1,560,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
ทางเข้าเขาล้าน-บางโจ หมู่ท่ี 1 ทางเข้าเขาล้าน-บางโจ หมู่ท่ี 1 ต าบลศรีสุนทร

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.รูป ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดถนน 2,500,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
ตัวยูมีฝาปิดถนนลิพอนใต้-ลิพอน ลิพอนใต้-ลิพอนบางกอก หมู่ท่ี ต าบลศรีสุนทร
บางกอก หมู่ท่ี 2

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศรีลิพอน ก่อสร้างถนนคสล.ซอยศรีลิพอน 1,000,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง
เขตหัวหาร หมู่ท่ี 8 เขตหัวหาร หมู่ท่ี 8 ต าบลศรีสุนทร

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ า 480,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง
ระบายน้ า ซอยอินทรักษา หมู่ท่ี 8  ซอยอินทรักษา หมู่ท่ี 8 ต าบลศรีสุนทร

 ผด. 02

7.1 ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ า ระบบการจราจร  ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ า (น้ าตกโตน 80,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
ประตูน้ า (น้ าตกโตนไฮ้เฮ) ไฮ้เฮ) ต าบลศรีสุนทร

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยทุ่งนาเคียน 1,300,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
ซอยทุ่งนาเคียน หมู่ท่ี 5  หมู่ท่ี 5 ต าบลศรีสุนทร

8 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 1,000,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
บริเวณซอยทุ่งเสือข่วน หมู่ท่ี 6 บริเวณซอยทุ่งเสือข่วน หมู่ท่ี 6 ต าบลศรีสุนทร

9 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 600,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง
 หมู่ท่ี 4  หมู่ท่ี 4 ต าบลศรีสุนทร

10 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสว่างรายทาง อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง 382,000 หมู่ท่ี 7 การไฟฟ้าส่วน
บริเวณซอยม่วงวัด- ถนนม่าหนิก ในการด าเนินการ ต าบลศรีสุนทร ภูมิภาคอ าเภอ
หมู่ท่ี 7 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมแสงสว่างรายทาง ถลาง

บริเวณซอยม่วงวัด- ถนนม่าหนิก หมู่ท่ี 7 /กองช่าง

 ผด. 02

7.1 ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ า ระบบการจราจร  ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 270,000 หมู่ท่ี 3 การประปาส่วน
ซอยหลักเมือง 1 และ 2 หมู่ท่ี 3 ในการด าเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ต าบลศรีสุนทร ภูมิภาคสาขา

บริเวณซอยหลักเมือง 1 และ 2 หมู่ท่ี 3 ภูเก็ต
/กองช่าง

12 ขยายเขตประปา ซอยนาสาด 1 หมู่ท่ี 5 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 250,000 หมู่ท่ี 5 การประปาส่วน
ในการด าเนินการขยายเขตประปา ต าบลศรีสุนทร ภูมิภาคสาขา
ซอยนาสาด 1 หมู่ท่ี 5 ภูเก็ต

/กองช่าง
13 โครงการปรับปรุงอาคารประปา หมู่ท่ี 4 ปรับปรุงอาคารประปา หมู่ท่ี 4 400,000 หมู่ท่ี 4 กองคลัง

ต าบลศรีสุนทร

๑๔ โครงการจ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบ 1,000,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด /
อาคาร/ส านักงาน 4 ช้ัน ต าบลศรีสุนทร กองช่าง

 ผด. 02

7.1 ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ า ระบบการจราจร  ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

จ้างท่ีปรึกษาในการออกแบบอาคาร/ส านักงาน 
4 ช้ัน



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 270,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ศรีสุนทร
-ท าบุญตักบาตรพระสงค์ตอนเช้า
-จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดไท้องค์
ราชา-จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา

-มอบโล่และของท่ีระลึกแก่พ่อดีเด่น
2 270,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ศรีสุนทร
- ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้า

-จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา

-มอบโล่และของท่ีระลึกแก่แม่ดีเด่น

3 100,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ศรีสุนทร

 ผด. 02

8.1 สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการด าเนินกิจกรรมเน่ืองในวันพ่อ
แห่งชาติ (5 ธันวามหาราช)

จัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนเกิดความส านึกถึง
ในพระมหากรุณาธิคุณ ปีละ  1 คร้ัง

โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่ง
แผ่นดิน(12 สิงหามหาราชินี)

จัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนเกิดความส านึกถึงใน
พระมหากรุณาธิคุณ ปีละ 1 คร้ัง

-จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดไท้องค์
ราชา

โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบประชาชน จัดจุดบริการจากส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต 
อบรมอาชีพการให้บริการให้ค าปรึกษาด้าน
กฏหมาย,การซ่อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า
และถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์และอ่ืน ๆ



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 100,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ศรีสุนทร
-จัดกิจกรรมเสนอผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

5 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ศรีสุนทร

- วางพวงมาลาฯ รัชกาลท่ี 5
- จัดนิทรรศการวันท้องถ่ินไทย
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ

 ผด. 02

8.1 สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาล

ด าเนินการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆท้ังใน
และนอกสถานท่ี

-จัดท าวารสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว การจัด
นิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม        เป็นต้น

-จัดท าสปอตวิทยุ,โทรทัศน์ท้องถ่ิน,เสียงตาม
สายและอ่ืน ๆ

-จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ในรูปแบบต่าง ๆ

- จัดกิจกรรมวันท้องถ่ินไทยวันท่ี 18 มีนาคม 
ของทุกปี ดังน้ี



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 50,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ศรีสุนทร

2 โครงการเพ่ิมทักษะการใช้ระบบ e-laas จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะการใช้ระบบ e-laas 10,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
ต าบลศรีสุนทร

    
3 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 250,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน ต าบลศรีสุนทร

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดท าป้ายแสดงแนวเขต 40,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด/

เทศบาลของเทศบาลต าบลศรีสุนทร ต าบลศรีสุนทร กองการศึกษา/
จ านวน 4 ป้าย กองช่าง

๒ โครงการจัดท าป้ายแสดงทางเข้า 10,000 ส านักงานเทศบาล กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาล ต าบลศรีสุนทร กองช่าง

 ผด. 02

8.2  เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการให้แก่ประชาชน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

จัดท าป้ายแสดงแนวเขตทศบาลของเทศบาล
ต าบลศรีสุนทรจ านวน 4 ป้าย

จัดท าป้ายแสดงทางเข้าโรงเรียนอนุบาล



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓ โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาส ารวจ จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาส ารวจ 40,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต าบลศรีสุนทร
ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสุนทร ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสุนทร

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเก้าอ้ี 17,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

ต าบลศรีสุนทร

2 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีบุบวมขาเหล็ก จัดซ้ือเก้าอ้ีบุบวมขาเหล็ก 30,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
จ านวน 30 ตัว ต าบลศรีสุนทร

 ผด. 02

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี จ านวน 7 ตัว



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสแกนน้ิวชนิดบันทึก จัดซ้ือเคร่ืองสแกนน้ิวชนิดบันทึก 9,900 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

เวลาเข้า - ออกงาน เวลาเข้า - ออกงาน ต าบลศรีสุนทร

4 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือชุดรับแขก 30,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ต าบลศรีสุนทร

5 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 16,500 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
 3.5 ฟุต จ านวน 3 ตัว ต าบลศรีสุนทร

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จ านวน จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 1 ชุด  พร้อมไมโครโฟม 500,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
1 ชุด  พร้อมไมโครโฟม ไม่น้อยกว่า ต าบลศรีสุนทร
20 ตัว

7 โครงการจัดซ้ือทัศน์ LEDขนาดไม่น้อยกว่า จัดซ้ือทัศน์ LEDขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว 17,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
40 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

 ผด. 02

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 น้ิว 12,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

22 น้ิว  จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

9 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ 32,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

10 17,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ต าบลศรีสุนทร

12 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว - ด า 23,700 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ต าบลศรีสุนทร

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟจ านวน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟจ านวน 19,200 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
6 เคร่ือง 6 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

14 โครงการจัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัติ จัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง 7,600 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
การส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน คอมพิวเตอร์ จ านวน  2 ชุด ต าบลศรีสุนทร
2 ชุด

 ผด. 02

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunctionชนิด LED สี   จ านวน   
 1 เคร่ือง

 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunctionชนิด LED สี

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
LED ขาว - ด า จ านวน 3 เคร่ือง



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการจัดซ้ือตู้เอกสารจ านวน 2 ตู้ จัดซ้ือตู้เอกสารจ านวน 2 ตู้ 10,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

ต าบลศรีสุนทร

16 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด 33,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
3.5 ฟุต จ านวน 5 ตัว 3.5 ฟุต จ านวน 5 ตัว ต าบลศรีสุนทร

17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
Multifunctionเลเซอร์ชนิด LED ขาว -
 ด า จ านวน 1 เคร่ือง

9,600 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

18 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี จ านวน 3 ตัว จัดซ้ือเก้าอ้ี จ านวน 3 ตัว 7,500 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
ต าบลศรีสุนทร

 ผด. 02

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunctionเลเซอร์ชนิด 
LED ขาว - ด า จ านวน 1 เคร่ือง



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 11,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง

ต าบลศรีสุนทร

20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 23,200 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
4 เคร่ือง 4 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

21 โครงการจัดซ้ือจอภาพแบบ LED หรือ จัดซ้ือจอภาพแบบ LED หรือ 4,300 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
LED  จ านวน 1 เคร่ือง LED  จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

22 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ 36,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
แยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)แยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ต าบลศรีสุนทร งานป้องกันฯ

ขนาด 12,000 บีทียู (จ านวน 2 เคร่ือง) ขนาด 12,000 บีทียู (จ านวน 2 เคร่ือง)
23 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ 30,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด

VHF/FM ชนิดประจ าท่ี 40 วัตต์ VHF/FM ชนิดประจ าท่ี 40 วัตต์ ต าบลศรีสุนทร งานป้องกันฯ

24 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ 180,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ต าบลศรีสุนทร งานป้องกันฯ

 ผด. 02

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จ านวน 2 ตู้

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ 28,000 ส านักงานเทศบาล กองการศึกษา

แยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)แยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ต าบลศรีสุนทร
ขนาด 24000 บีทียู ขนาด 24000 บีทียู

26 20,000 รร.อนุบาลศรีสุนทร กองการศึกษา
ศพด.ศรีสุนทร  

27 โครงการจัดซ้ือรถยนต์แบบดับเบ้ิลแค๊บ จัดซ้ือรถยนต์แบบดับเบ้ิลแค๊บ 787,000 รร.อนุบาลศรีสุนทร กองการศึกษา
จ านวน 1 คัน จ านวน 1 คัน ศพด.ศรีสุนทร

28 โครงการจัดเคร่ืองเล่นวิทยุเทป CD / DVD จัดเคร่ืองเล่นวิทยุเทป CD / DVD 10,000 รร.อนุบาลศรีสุนทร กองการศึกษา
จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง ศพด.ศรีสุนทร

29 34,000 รร.อนุบาลศรีสุนทร กองการศึกษา
ศพด.ศรีสุนทร

30

28,000 กองการศึกษา

 ผด. 02

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน    
50 ตัว

จัดซ้ือเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน    50 ตัว

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ (LED TV) 
ขนาด 40 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือโทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 น้ิว จ านวน
 2 เคร่ือง

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อ
ท่อขนาด 1 หัวก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อขนาด 1 หัว
ก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง

รร.อนุบาล       
ศรีสุนทรศพด.   

 ศรีสุนทร



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสาธารณสุข / แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย จัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอยก าจัดยุง (ULV) 100,000 ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ก าจัดยุง (ULV) แบบสะพาย  แบบสะพาย ต าบลศรีสุนทร

32 โครงกรจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 1,200,000 สวนนวมินทรราชา กองสาธารณสุขฯ
กลางแจ้ง จ านวน 6 ชุด กลางแจ้ง จ านวน 6 ชุด 70 พรรษา

33 10,000 อาคารเฉลิม กองสวัสดิการฯ
พระเกียรติฯ

84 พรรษา
34 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ 18,000 ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการฯ

แยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)แยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ต าบลศรีสุนทร

ขนาด 12,000 บีทียู (จ านวน 1 เคร่ือง) ขนาด 12,000 บีทียู (จ านวน 1 เคร่ือง)

35 โครงการจัดซ้ือช้ันวางเอกสารแบบไม้ จัดซ้ือช้ันวางเอกสารแบบไม้ 5,500 ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการฯ
5 ช้ัน จ านวน 1 ตัว 5 ช้ัน จ านวน 1 ตัว ต าบลศรีสุนทร

36 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขกแบบไม้ จัดซ้ือชุดรับแขกแบบไม้ 20,000 อาคารเฉลิม กองสวัสดิการฯ
จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 ชุด พระเกียรติฯ

84 พรรษา

 ผด. 02

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น
 จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น จ านวน 1 
เคร่ือง



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน / แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
37 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,500 อาคารเฉลิม กองสวัสดิการฯ

จ านวน 1 ตู้ จ านวน 1 ตู้ พระเกียรติฯ

84 พรรษา
38 50,000 ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ต าบลศรีสุนทร

39 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า   18.5 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า   18.5 น้ิว) จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000 กองสวัสดิการฯ

40 โครงการจัดซ้ือกล้องระดับขนาดก าลัง จัดซ้ือกล้องระดับขนาดก าลัง 34,000 กองช่าง
ขยาย 30 เท่า จ านวน 1 ชุด ขยาย 30 เท่า จ านวน 1 ชุด

41 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 7,000,000 กองสาธารสุขฯ
จ านวน 2 คัน จ านวน 2 คัน

 ผด. 02

8.3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยไว้ใช้งาน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการจัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส จ านวน    
 10 ตัว

จัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส จ านวน     10 ตัว

ส านักงาน
เทศบาลต าบล   

ศรีสุนทร

ส านักงาน
เทศบาลต าบล   

 ศรีสุนทร

ส านักงาน
เทศบาลต าบล   

ศรีสุนทร



ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดอบรมและศึกษาดูงาน 500,000 ภาคกลาง ส านักปลัด

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน                        20,000 พ้ืนท่ีในต าบล งานแผน /

ศรีสุนทร ส านักปลัด

2 20,000 พ้ืนท่ีในต าบล กองสวัสดิการฯ
ศรีสุนทร

 ผด. 02

8.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพการ
ท างานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเทศบาล
และผู้น าชุมชน

8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

จัดท าข้ออมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นปัจจุบันของชุมชน
และใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคล่ือน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ

จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นปัจจุบันของชุมชนและใช้
เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชน
















































