รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิ าน
ตามนโยบาย
นายสมชาย ปวงน้อย
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

............................................................................

เทศบาลตาบลท่าสุด
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 1
คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด
แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลท่าสุด
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คาแถลงนโยบายของ
นายสมชาย ปวงน้อย นายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด
แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลท่าสุด
ตามที่เทศบาลตาบลท่าสุด ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด กรณียกฐานะ เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2555 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 97/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ นายสมชาย ปวงน้อย เป็นผู้ได้รับ การเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) มาตรา 48
ทศ* ได้กาหนดไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี”
นายสมชาย ปวงน้อย ในฐานะนายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด และคณะผู้บริหารได้กาหนดแนวทางและ
นโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตาบลท่าสุด โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการ
พัฒนา คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการที่ดี จึงได้แถลง
นโยบายให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสุด ได้รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด
จึงมุ่งมั่นทีจ่ ะสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลท่าสุดเป็นหลัก โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งในและนอกระบบและประสาน
กับหน่วยงานทางการศึกษาในการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้โดดเด่น
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสาหรับศูนย์กีฬาหมู่บ้านและตาบล
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษและสถานที่จาหน่าย
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การดาเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
ด้านเกษตรกรรม
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การดาเนินการสร้างระบบระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
4. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน รถบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การสงเคราะห์สวัสดิการแก่เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
การบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม อสม.
ผู้สูงอายุ อปพร. สายตรวจอาสา และเยาวชน ฯลฯ
4.4 พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน มาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งป้ายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และป้ายเตือนต่างๆ บริเวณ
ทางแยกและจุดสาคัญต่างๆ รวมถึงการดูแลบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี สามารถอานวยความ
สะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
5. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง และบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดให้มีถังขยะเพียงพอ
กับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้าเสียชุมชน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การบริหารจัดการน้าเสียมีประสิทธิภาพ
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อ
ประโยชน์ในการดารงชีวิตในท้องถิ่น การประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความ
ตระหนักระหว่าง หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่
ในการปกป้องคุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้า โดยดาเนินการในระดับต้นน้า กลางน้า และ
ปลายน้า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
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6. นโยบายด้านการเมืองและบริการ
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบการบริหารงาน โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมและกาหนดแผนงาน
การพัฒนา
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ มีทักษะ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการกับประชาชน
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตาบล
ท่าสุดให้เข้ามาทาหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ เข้ามาพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า โดยจะดาเนินการตามที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลท่าสุด โดยคานึงถึงความถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายและการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สาคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความ
ต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ นโยบายที่นาเสนอนั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไข และอานาจหน้าที่และงบประมาณของเทศบาลตาบลท่าสุด
เป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 2

สรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของ เทศบาลตาบลท่าสุด
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2. สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
ที่
โครงการปี 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
21,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6,810 เทศบัญญัติ ปี 2560
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1,768,040 เทศบัญญัติ ปี 2560
4 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลตาบลท่าสุดและศูนย์
3,426 เทศบัญญัติ ปี 2560
พัฒนาเด็กเล็กตาบลท่าสุด
5 โครงการโครงการสืบชะตาขุนน้าแม่ข้าวต้มท่าสุด
3,360 เทศบัญญัติ ปี 2560
6 โครงการสืบชะตาขุนน้าห้วยพลู
3,360 เทศบัญญัติ ปี 2560
7 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
19,960 เทศบัญญัติ ปี 2560
8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,730 เทศบัญญัติ ปี 2560
9 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
29,620 เทศบัญญัติ ปี 2560
10 โครงการพุทธธรรมนาชีวิต
7,460 เทศบัญญัติ ปี 2560
11 อุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตามโครงการส่งเสริมและ
20,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตามโครงการส่งเสริมการคัด
20,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
แยกขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. อุดหนุนโรงเรียนห้วยพลูพิทยา ตามโครงการส่งเสริมเพื่อคัดแยกขยะ
15,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อทอง ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
15,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อทอง ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
15,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้าผาตอง ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
15,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. อุดหนุนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
30,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
12 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
1,535,967.48 เทศบัญญัติ ปี 2560
13 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
3,083,480 เทศบัญญัติ ปี 2560
รวม
6,619,213.48

8
2. ด้านเศรษฐกิจ
ที่
โครงการปี 2560
1 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
2 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัปปะรดนางแล/ภูแล
3 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค
4 โครงการส่งเสริมอาชีพเฉพาะด้านหลักสูตรขยายพันธุ์พืช
5 โครงการสตรีท่าสุดรวมพลังสร้างสรรค์
รวม

งบประมาณ
226,870
360
11,920
12,965
23,910
276,025

หมายเหตุ
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
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3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการปี 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยทรายขาว
526,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้างบริเวณข้างสระน้าประจาหมู่บ้าน
2 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้ม
43,500 เทศบัญญัติ ปี 2560
ท่าสุด หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15
เมตร สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายตาล แสงคา จุดสิ้นสุดที่
สาธารณประโยชน์ ประจาหมู่บ้าน
3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 3 จุด
497,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน
นายอ้าย ภูน้อย จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายถวิล เสาร์ฟั่น
จุ ด ที่ 2 ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นข้างบ้าน
นายรังสรรค์ หมื่นเดช จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายสมพงษ์ คาวัง
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นข้างบ้าน
นายสายันต์ เขื่อนเพชร จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางน้อย ขันทอง
4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้าผาตอง
91,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นปากซอย 2/1 ข้างบ้านนายบุญธรรม ปัญญา
จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายจันทร์ดี อุปนันท์
5 โครงการจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บ้ า นบ่ อ ทอง
112,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้ อมป้ ายโครงการ จ านวน 1 ป้ าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นสวน
นายใหม่ รู้งาน จุดสิ้นสุดสวนนายสมพงษ์ วรรณจักร
6 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 2 จุด
503,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้านนาย
สาม ไชยจาเริญสกุล จุดสิ้นสุดลานประชาคมหมู่บ้านเชิงดอย
จุดที่ 2 ขนาดกว้า 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้านนายคม
ปลื้มภักดิ์ จุดสิ้นสุดพื้นที่การเกษตรของนายสวิ๊ก ปลื้มภักดิ์

10
ที่
โครงการปี 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
7 โครงการจ้ า งเหมาก่อสร้ า งรางระบายน้า คสล. พร้ อมฝาปิด บ้า น 305,300.77 เทศบัญญัติ ปี 2560
ห้วยพลู หมู่ที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว
150.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร จานวน 8 ท่อน
ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
8 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.
627,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
พร้อมลงหินคลุก บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 ขนาด ศก. 0.80
เมตร จ านวน 262 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จานวน 18 บ่อ
ความยาวรวม 280.00 เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร
ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
75.60 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้ า ย สถานที่ ก่ อ สร้ า ง จุ ด เริ่ ม ต้ น บ้ า นนางแสงคล้ า ย
เสริมสุขวัฒนกุล จุดสิ้นสุดบ้านนางเป็ง ก้างออนตา
9 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์
455,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
ติก จานวน 3 จุด บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ 9
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.04 เมตร ตาม
แบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้างจุดเริ่มต้นบ้านนายนภดล ตาอ้อน จุดสิ้นสุด บ้านนายเสาร์คา
คาจันทร์วงค์
จุ ดที่ 2 ขนาดกว้ าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ตามแบบเทศบาลต าบลท่ า สุ ด พร้ อ มป้ า ยโครงการ จ านวน 1 ป้ า ย
สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้านนายซ้อน สมุทร จุดสิ้นสุด บ้านนายผ่อง
คาฟู
จุ ด ที่ 3 ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้านนายซ้อน สมุทร จุดสิ้นสุดบ้านนายตา
ปินตาสาร
10 โครงการจ้ า งเหมาก่ อสร้ า งถัง เก็ บ น้า คสล. พร้ อมขุ ด และวางท่ อ
314,900 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 1/2559
ประปา พีวีซี. บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมขุดและวางท่อประปา พีวีซี. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 448.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่า
สุด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่
สาธารณะประโยชน์หมู่บ้านข้างวัดสันต้นกอก และจุดเริ่มต้นขุดและ
วางท่อประปา จากถังเก็บน้า คสล. จุดสิ้นสุดที่บ้านนางสุพิศ สุวรรณ์

11
ที่
โครงการปี 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
11 โครงการจ้ า งเหมาขุ ด เจาะบ่ อ บาดาล บ้ า นสั น ต้ น กอก หมู่ ที่ 2
253,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ค่าเฉลี่ยความลึ ก
ครัง้ ที่ 1/2559
ตั้ ง แต่ 43-100 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลท่ า สุ ด พร้ อ มป้ า ย
โครงการ จ านวน 1 ป้ า ย สถานที่ ก่ อ สร้ า ง บริ เ วณพื้ น ที่ อ าคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน
12 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้าล้น มข.27 บ้านถ้าผาตอง หมู่ที่ 6
288,000 จ่ายขาดเงินสะสม
สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร
ครัง้ ที่ 1/2559
ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้าล้น มข.27 ประกอบการดาเนินงาน
โครงการลงทุนเพื่อสังคม กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณที่นานายแก้ว อินใจ
13 โครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยน้างาม บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7
184,500 จ่ายขาดเงินสะสม
ความยาว 920.00 เมตร ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นกว้าง
ครัง้ ที่ 1/2559
เฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกจากระดับดินท้องน้าเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร
ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นที่นานายคา วรรณรัตน์ จุดสิ้นสุดที่นานาง
คา วรรณรัตน์ จุดสิ้นสุดที่นานายสายยัณ ดวงตา
14 โครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยเวียงกลาง บ้านห้วยทรายขาว
133,000 จ่ายขาดเงินสะสม
หมู่ที่ 7 ความยาว 830.00 เมตร ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ครัง้ ที่ 1/2559
ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกจากระดับดินท้องน้าเดิมเฉลี่ย 1.00
เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นที่นานายทอง ยานะประเสริฐ
จุดสิ้นสุดที่นานายสิงทอง ปันทุ
15 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้าล้น มข.27 บ้านห้วยทรายขาว
280,000 จ่ายขาดเงินสะสม
หมู่ที่ 7สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00
ครัง้ ที่ 1/2559
เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้าล้น มข.27 ประกอบการ
ดาเนินงานโครงการลงทุนเพื่อสังคม กองวิชาการและแผนงาน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นานายคา วรรณรัตน์
16 โครงการจ้างเหมาขุดลอกลาห้วยป่าหวาย บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8
202,500 จ่ายขาดเงินสะสม
ความยาว 1,500.00 เมตร ปากกว้าง 4.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00
ครัง้ ที่ 1/2559
เมตร ลึก 2.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นอ่างเก็บน้าห้วยป่า
หวาย จุดสิ้นสุดบริเวณที่นานายศรีวัย พุทธา

12
ที่
โครงการปี 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
17 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. บ้านศรีวิเชียร หมู่ที่ 8
130,000 จ่ายขาดเงินสะสม
สันฝายสูง 1.30 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 4.00 เมตร
ครัง้ ที่ 1/2559
ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่นามูลนิธิคามิลเลียน
18 โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ พีวีซี
544,860 จ่ายขาดเงินสะสม
ครัง้ ที่ 1/2559
6 นิ้ว ชั้น 13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร จานวน 2
จุด บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10
จุดที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว ชั้น 13.5
ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่
เทศบาลตาบลท่าสุด
จุดที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว ชั้น 13.5
ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่
เทศบาลตาบลท่าสุด
19 โครงการจ้างเหมาขยายผิวถนนลาดยางเดิม โดยเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 – 1.00 เมตร
ยาวข้างละ 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
380.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สาหรับ
อปท. พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น
ปากซอย 2 ข้างบ้านนายเสน่ห์ เสาร์ฝั้น จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายจู คาวัง

235,579 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

20 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข้าวต้ม
ท่าสุด หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
ตามแบบมาตรฐานงานทาง สาหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ – 2-206
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด 0.40 เมตร จานวน 10 ท่อน
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นข้าง
บ้าน
นายอินสอน ศรีบุรี จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายชน แปงอ้าย
และข้างบ้านนายสม คาวัง

198,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

13
ที่
โครงการปี 2560
21 โครงการจ้างเหมาวางท่อน้าประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อประปา
พีวีซี แข็ง (ประปา) ขนาด 3 นิ้ว บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 4 ความ
ยาว 1,200.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้าย
โครงการจานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นปากทางเข้าอ่าง
เก็บน้าตามพระราชดาริ จุดสิ้นสุดแท็งค์ประปาหมู่บ้าน

งบประมาณ
หมายเหตุ
238,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

22 โครงการจ้างเหมาขยายผิวทางถนน คสล. สองข้างทาง บ้านบ่อ
ทอง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.40 - 0.60 เมตร ยาว
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236.04
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สาหรับ อปท. แบบเลขที่
ทถ – 2-206 พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง
จุดเริ่มต้นบ้านนายใหม่ รู้งาน จุดสิ้นสุดซุ้มประตูวัดบ่อทอง

153,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

23 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้า
ผาตอง หมู่ที่ 6 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 1
ช่องทาง ตามแบบโครงสร้างงานในชนบท แบบเลขที่ ทลค. 010101/1
รหัสควบคุม กสช.ท. 1-26 พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้าง บริเวณข้างที่นานายจันดี สองแก้ว

147,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

24 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้า
ผาตอง หมู่ที่ 6 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ชนิด 1
ช่องทาง ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้าง
บ้านนายโต สุวรรณภา

70,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

25 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้าเพื่อขยายผิวทาง บ้านพลูทอง
หมูท่ ี่ 11ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
ขนาด 1.00x1.00 เมตร สูง 1.15 เมตร ขยายผิวทางถนน คสล.
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้าน
นายแสวง ลือสุวรรณ์ จุดสิ้นสุดบ้านนายคาปัน ลือสุวรรณ์

110,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

14
ที่
โครงการปี 2560
26 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักพร้อมลงหินคลุก
บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 109.00 เมตร
พร้อมบ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร สูง1.15 เมตร จานวน 11 บ่อ
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา
0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง
จุดเริ่มต้นบ้านนายอานวย กุลภักดี

งบประมาณ
หมายเหตุ
180,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

27 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักพร้อมลงหินคลุก
บ้านพลูทอง หมู่ที่ 11 ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 73.00 เมตร
พร้อมบ่อพักขนาด 1.20x1.20 เมตร สูง 1.35 เมตร จานวน 8 บ่อ
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา
0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้านนายศรี ลือสุวรรณ์

206,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

28 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Hotmix) บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,520.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย สถานที่
ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นข้างที่นานางบัวสอน เสาวรส

842,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

29 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน คสล. ซอย 2 บ้านห้วยเคียน
หมู่ที่ 4 จานวน 20,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.00
เมตร ลึก 3.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลท่าสุด สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณคอสะพาน ซอย 2

20,000 จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ 2/2560

รวม
4. ด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
ที่
โครงการปี 2560
1 โครงการปฏิบัติงานทีมกู้ชีพกู้ภัย
2 โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
3 โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

7,890,139.77

งบประมาณ
หมายเหตุ
337,262 เทศบัญญัติ ปี 2560
1,080 เทศบัญญัติ ปี 2560
1,080 เทศบัญญัติ ปี 2560

15
ที่
โครงการปี 2560
4 โครงการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น
5 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย
6 โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์ในเยาวชน
7 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจาท้องถิ่น
9 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตาบลป่าสัก
10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
11 เบี้ยยังชีพคนพิการ
12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
13 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมสาธารณประโยชน์
รวม
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
โครงการปี 2560
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้าพระราชดาริ
รวม
6. ด้านการเมืองและการบริการ
ที่
โครงการปี 2560
1 โครงการการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทัศนศึกษาดูงาน
2 โครงการปลูกจิตสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
สมาชิก และพนักงานเทศบาลตาบลท่าสุด
3 โครงการวันปิยมหาราช
4 โครงการวันแม่แห่งชาติ
5 โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลท่าสุด
6 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
7 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
8 โครงการดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการ

งบประมาณ
หมายเหตุ
5,820 เทศบัญญัติ ปี 2560
1,990 เทศบัญญัติ ปี 2560
5,406 เทศบัญญัติ ปี 2560
5,100 เทศบัญญัติ ปี 2560
165,919.39
19,662
9,576,500
2,451,200
423,500
146,220
13,140,739.39

เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560

งบประมาณ
หมายเหตุ
37,898 เทศบัญญัติ ปี 2560
- ไม่ใช้งบประมาณ
37,898
งบประมาณ
หมายเหตุ
153,760 เทศบัญญัติ ปี 2560
16,567 เทศบัญญัติ ปี 2560
7,280
5,940
1,822
9,995
50,000

เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560

36,000 เทศบัญญัติ ปี 2560

16
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการปี 2560
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน/การบริหารจัดการของเทศบาล
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในกิจการเทศบาลตาบลท่าสุด
ค่าชาระหนี้เงินต้น
ค่าชาระดอกเบี้ย
รายจ่ายอื่น
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- ค่าบารุงสันนิบาต
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลท่าสุด
17 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
18 เงินอุดหนุน
- โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
- โครงการดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการ
รวม

งบประมาณ
7,080
29,097,983.78
287,130
2,010,000
21,884.25
20,000
188,554
397,047.87

หมายเหตุ
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560
เทศบัญญัติ ปี 2560

760,000 เทศบัญญัติ ปี 2560
86,000 เทศบัญญัติ ปี 2560

33,157,043.90

