รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
**********************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ประชาชนในเรื่ อ งการจั ด ท างบประมาณ
การ ใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) กาหนดให้ ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) เทศบาลตาบลท่าสุด จึงขอรายงานผลการดาเนินงานการ
จัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกากับการบริหารจัดการ
เทศบาลตาบลท่าสุด ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ท่าสุดเป็นเมืองเจริญ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเกษตรพอเพียงและยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ประชากรอยู่ดีมีสุข ”
ข. พันธกิจ
1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
10) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
12) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
13) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
14) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
15) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
16) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
17) เทศพาณิชย์
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าสุดได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้า สะพาน ท่าเทียบเรือ และการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง การพัฒนาพืช
เกษตร สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ
และงานควบคุมอาคาร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้เก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
และการ จัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ หัตถกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึง
การตลาด
2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการน้า
เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์
ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
เกษตรกรในพื้นที่ ด้านการผลิต การแปรรูป การจาหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตาม
ศักยภาพของ พื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศ เพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา
ที่คานึงถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนา
เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน
3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการ
เรียนรู้อย่าง กว้างขวางและทั่วถึง
3.7 ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและ
ศักยภาพ กาลังแรงงาน
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร
และมี สภาพแวดล้อมที่ดี
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้ ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
4.7 สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ
กลุ่มผู้ ไม่มีงานทาเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมี
งานทาและมีรายได้เพื่อการยังชีพ
4.8 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน
การ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการให้
ความสาคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.9 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นงานป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดอย่ างเป็ นระบบ ปั ญหา
อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.10 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ควบคู่กับการให้การศึกษา
4.11 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน ในการดาเนินการอนุรักษ์ การ
คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ น้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์และ เกิดผลสาเร็จ
อย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดาริ
5.3 ส่ งเสริ มงานวิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ประหยัด การใช้พลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
5.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้า (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้าและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมใน
การ พัฒนาท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง
ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
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6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหา
จราจร การลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ
6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
6.7 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.8 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.9 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน
ง. การวางแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าสุด ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 –
2559 ) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทาประชาคมในระดับหมู่บ้าน และใน
ระดับตาบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการ เพื่อ
พัฒนาในเขตพื้นที่ และตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป
เทศบาลต าบลท่ า สุ ด ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2558 – 25560 ) เมื่ อ วั น ที่
19 มิถุนายน 2557 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560 )
รวม 151 โครงการ เป็นเงิน 41,025,700 บาท และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560 )
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558 – 2560 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) รวม 26 โครงการ เป็นเงิน 17,454,750 บาท และได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดยได้กาหนด
โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) รวม 20 โครงการ เป็น
เงิน 51,475,500 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน
องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. การพั ฒนาด้ า นการศึ กษาและการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
4. การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตและสั งคมเพื่ อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5. การพั ฒ นาทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รวม

2558
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
41
38,176,250

2559
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
45
33,873,800

2560
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
12
7,330,000

26
31

8,765,000
1,890,800

7
24

280,000
8,705,800

4
22

135,000
1,105,800

59

13,995,000

38

10,314,000

42

11,289,000

6

2,260,000

6

2,230,000

6

2,230,000

34
197

44,844,000
109,956,050

21
141

23,324,000
78,727,600

21
106

28,324,000
50,413,800
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ภาพแผนภูมิ : แสดงจานวนโครงการ การจัดแผนพัฒนาสามปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ภาพแผนภูมิ : แสดงมูลค่าโครงการ การจัดแผนพัฒนาสามปีเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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จ. การจัดทางบประมาณ
จานวน 119 โครงการ งบประมาณ 61,557,530 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ

1. การพั ฒ นาระบบคมนาคมและขนส่ งภายในองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
เพื่ อรองรั บการขยายตั วของการลงทุ นภายในท้ องถิ่ น และการเชื่ อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รวม

18

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
6,238,830.00

13
23
40
2
23
119

538,800.00
1,165,800.00
10,565,780.00
2,010,000.00
41,038,320.00
61,557,530.00

ภาพแผนภูมิ : แสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ภาพแผนภูมิ : แสดงมูลค่าโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลท่าสุด มีดังนี้
ที่
1

2

3

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณประโยชน์ เงินรายได้
ภายในองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การ ในเขตตาบลท่าสุด
ขยายตั ว ของการลงทุ นภายในท้ องถิ่ น และการ
เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จานวน 2 จุด บ้าน เงินอุดหนุนทั่วไป
ภายในองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การ ห้วยพลู หมู่ที่ 1
ขยายตั ว ของการลงทุ นภายในท้ องถิ่ น และการ
เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
เทศบัญญัติ
98,630

165,900

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2

เงินอุดหนุนทั่วไป

359,000

4

"
.”

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุนทั่วไป

300,000

5

.”

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุนทั่วไป

161,000

6

.”

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4

เงินอุดหนุนทั่วไป

210,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่ที่ 1 – 11 มีไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณประโยชน์
ตาบลท่าสุด
อย่างทั่วถึง
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 45.00 ม.จุดเริ่มต้นบ้านนายสอง
มะโนสุข
จุ ดที่ 2 ขนาดกว้ า ง 3.50 ม. ยาว 45.50 ม.จุ ดเริ่ มต้ น ถนน
พหลโยธิน
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 162 ม. หนา
0.15 ม. จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายตา กันทา
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านอินจันทร์ ธนะทิพย์ ขนาดกว้าง 5 ม.
ยาว 96 ม.
จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นสวนนายสนิท ศรีบุรี ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว
16 ม.
เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 1.80 ม. X 1.80
ม. ยาว 5 ม.จุดดาเนินการ บริเวณที่นานายทองดี สุจา

ทาให้ การคมนาคมสะดวกขึ้น ทาให้การ
คมนาคมสะดวกขึ้น

มี ถ นน คสล.ที่ ได้ มาตรฐาน ท าให้ ก าร
คมนาคมสะดวกขึ้น
มี ถ นน คสล.ที่ ได้ มาตรฐาน ท าให้ ก าร
คมนาคมสะดวกขึ้น

สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและทาให้
ระบายน้าได้ดี
เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจรและทาง มี ถ นน คสล.ที่ ได้ ม าตรฐาน ท าให้ ก าร
เท้า 1ข้างทาง ขนาด กว้าง 1.80 ม. ยาว 78.00 ม.และวางท่อ คสล. คมนาคมสะดวกขึ้น
เส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 0.80 ม. จานวน 74 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
จานวน 6 ท่อ จุดเริ่มต้นจากปากซอย 6

7

.”

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000

8

.”

โครงการก่ อ สร้ า งถนนดิ นลู ก รั งพร้ อ มวางท่ อ เงินอุดหนุนทั่วไป
คสล. หมู่ที่ 5

133,000

9

.”

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. (ตัวยู) หมู่ที่ เงินอุดหนุนทั่วไป
6

206,000

10

.”

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6

126,000

เงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. จุดเริ่มต้น
จากสวนนายศรีไพร คาวัง
เพื่อก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยการบดอัด ดินลูกรัง ขนาดกว้าง
เฉลี่ ย 4 ม. ยาว 500 ม พร้ อ มวางท่ อ คสล. ชั้ น 3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จุดเริ่มต้นจากพระธาตุดอยโตน
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า คสล.(ตัวยู) ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว
67 ม. สูง 0.80 ม. หนา 0.10 ม. จุ ดเริ่มต้นลาเหมือง
สาธารณประโยชน์ที่นานายสุภาพ สองแก้ว
เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. X 1.50
ม. ยาว 10 ม. ชนิด 1 ช่องทาง บริเวณที่นานายบุญธรรม จักร
แก้ว

มี ถ นน คสล.ที่ ไ ด้ ม าตรฐานท าให้ ก าร
คมนาคมสะดวกขึ้น
ทาให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและทาให้
ระบายน้าได้ดี
สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและทาให้
ระบายน้าได้ดี

9
งบตาม
เทศบัญญัติ
300,000

12

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงการก่ อสร้างท่อลอดเหลี่ ยม คสล. พร้อมถนน เงินอุดหนุนทั่วไป
ภายในองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การ คสล. หมู่ที่ 7
ขยายตั ว ของการลงทุ นภายในท้ องถิ่ น และการ
เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
.”
โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
เงินอุดหนุนทั่วไป

13

.”

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9

เงินอุดหนุนทั่วไป

300,000

14

.”

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 10

เงินอุดหนุนทั่วไป

386,000

15

.”

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11

เงินอุดหนุนทั่วไป

457,400

16

.”

โครงการซ่อมแซมผิวทางเดิมโดยการเสริมปรับระดับ เ งิ น อุ ด ห นุ น 2,392,600
ผิวทางโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เฉพาะกิจ

17

.”

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวถนนในเขตตาบล
ท่าสุด

ที่
11

ยุทธศาสตร์

โครงการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

300,000

158,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 1.80 ม. X 1.80 สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและทา
ม. ยาว 9 ม. ชนิด 1 ช่องทาง skew 15 องศา พร้อมถนน คสล. ให้ระบายน้าได้ดี
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 27 ม. ไม่มีไหล่ทาง บริเวณที่นานายทอง
ญานะประเสริฐ
เพื่อวางท่อ พีวีซี.แข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะความยาว
ประมาณ 2,230 มพื่อวางท่ อ พี วี ซี.แข็ ง ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลาง
จุดเริ่มต้นท่อประปาเดิมบริเวณท่อเหลี่ยม คสล. วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด
เพื่ อก่ อสร้ างถนน คสล. สายทุ่งมน ขนาดกว้ าง 4 ม. ยาว 150 ม.
จุดเริ่มต้นจากที่นานายอิ่นแก้ว อารีย์
เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ขยายผิวจราจรและทาง
เท้ า 1ข้ างทาง ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว 143 ม.และวางท่ อ คสล.
เส้ นผ่ าศูนย์ กลาง 0.80 ม. จ านวน 134 ท่ อน พร้ อมบ่ อพัก คสล.
จานวน 10 บ่อจุดเริ่มต้นบ้านนายบุญทา ขันสุธรรม
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 334 ม. จุดเริ่มต้น
ปากซอยเข้าบ้านพลูทอง
เพื่อซ่ อมแซมผิวทางเดิ มโดยการเสริมปรับระดับผิ วทางโดยใช้วัสดุ
ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จานวน 5 โครงการ คือ
1.โครงการซ่ อมแซมผิ วทางแอสฟัลท์ ติ กเดิ ม หมู่ ที่ 6 - หมู่ ที่ 10
งบประมาณ 599,800 บาท
2.โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกเดิม หมู่ที่ 10 - ทางเข้าอ่าง
เก็บน้าฯ งบประมาณ 719,800 บาท
3.โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสฟัท์ หมู่
ที่ 3 งบประมาณ 504,000 บาท
4.โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสฟัท์ หมู่
ที่ 8 งบประมาณ 297,000 บาท
5.โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสฟัท์ หมู่
ที่ 11 งบประมาณ 272,000 บาท
เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวถนนในเขตตาบลท่าสุด จานวน 3 โครงการ
คือ
1.โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเดิม บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 จานวน 2
จุด
2. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยพลู หมู่ที่ 1
จานวน 2 จุด
3.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยใช้ผิวจราจรคอนกรีต บ้านแม่
ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 10 จานวน 2 จุด
4.โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 งบประมาณ 24,000
บาท

ท าให้ ประชาชนภายในหมู่ บ้ าน มี น้ าใช้
อุปโภคได้อย่างทั่วถึง
มี ถ นน คสล.ที่ ได้ ม าตรฐาน ท าให้ ก าร
คมนาคมสะดวกขึ้น
มี ถ นน คสล.ที่ ได้ ม าตรฐาน ท าให้ ก าร
คมนาคมสะดวกขึ้น
มี ถ นน คสล.ที่ ได้ ม าตรฐาน ท าให้ ก าร
คมนาคมสะดวกขึ้น
ผิ ว ถนนภายในต าบลท่ า สุ ด ได้ รั บ การ
ซ่อมแซม ให้การคมนาคมสะดวกขึ้น

ผิ ว ถนนภายในต าบลท่ า สุ ด ได้ รั บ การ
ซ่อมแซม ให้การคมนาคมสะดวกขึ้น

10

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกใน รายได้จัดเก็บเอง
ภายในองค์ กรปกครองท้องถิ่ นเพื่ อรองรั บการ พื้นที่ตาบลท่าสุด
ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่ น และการ
เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งบตาม
เทศบัญญัติ
81,900

19

ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาด้ านเศรษฐกิ จและการ โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อ ก ล า น้ า ห้ ว ย ฮ่ อ ง คั่ ง เงินอุดหนุนทั่วไป
ท่องเที่ยว
จานวน 2 จุด บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1

152,800

20

.”

โครงการขุ ดลอกฝายบวกเตา
หมู่ที่ 5

บ้ า นบ่ อ ทอง เงินอุดหนุนทั่วไป

66,000

21

.”

โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดในถุง

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

22

.”

30,000

23

.”

โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพคณะกรรมการบริ หาร รายได้จัดเก็บเอง
ศู นย์ บริ การและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจาตาบลท่าสุด
โครงการส่งเสริมอาชีพการทาขนมไทย
รายได้จัดเก็บเอง

24

ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาด้ านเศรษฐกิ จและการ โครงการทาแหนมหมู
ท่องเที่ยว

25

.”

26

.”

27
28

ที่
18

ยุทธศาสตร์

โครงการ

25,000

รายได้จัดเก็บเอง

25,000

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและการ รายได้จัดเก็บเอง
จับจีบผ้า
โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
รายได้จัดเก็บเอง

60,000

.”

โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมการจักสานจาก รายได้จัดเก็บเอง
เส้นใยพลาสติก

25,000

.”

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชนตาบลท่า รายได้จัดเก็บเอง
สุด

10,000

25,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกในพื้นที่ตาบลท่า ผิ ว ถนนภายในต าบลท่ าสุ ดได้ รั บการ
ซ่อมแซม ให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
สุด จานวน 2 โครงการ คือ
1.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการลงหินคลุก จานวน
4 หมู่บ้าน งบประมาณ 48,300 บาท
2.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในพื้นที่ ต.ท่าสุด จานวน
4 จุด งบประมาณ 33,600 บาท
เพื่อขุดลอกลาน้าห้วยฮ่องคั่ง จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ยาว 1,200 ม. กว้าง 4 ม.ลึก 1.50 ม. สถานที่ขุดลอก
บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบริเวณหลังบ้านจัดสรรฟ้า
ไทย
จุดที่ 2 ยาว 390 ม. กว้าง 2.50 ม.ลึก 1.50 ม. จุดเริ่มต้นจาก
หน้าบ้านนายประสิทธิ เขื่อนเพชร
ขุดลอกฝายบวกเตา กว้างเฉลี่ย 588 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. บริเวณบ้านบ่อทอง

ส า ม า ร ถ เ ก็ บ กั ก น้ า ไ ว้ ใ ช้ ใ น ท า ง
การเกษตรอย่างเพียงพอและสามารถทา
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี

สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในทาง
การเกษตรอย่างเพียงพอและ
สามารถทาการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีอาชีพเป็นการเพิ่ม
ชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความสามารถให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติงานได้
บริหารศูนย์บริ การและถ่ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจ า จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ตาบล
เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการประกอบอาชี พเพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีทักษะในการ
ประชาชน
ทาขนมไทย

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่ได้มาตรฐาน ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
และถูกสุขลักษณะ
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ปอาหารและ
สร้างอาชีพหรือนาไปเผยแพร่ได้
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้แก่เด็กและ เด็ กและเยาวชน ผู้ สู งอายุ มี รายได้
เยาวชน และผู้สูงอายุ
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชี พให้ แก่เด็กและ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ มีรายได้
เยาวชน และผู้สูงอายุ
เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้แก่เด็กและ ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
เยาวชน และผู้สูงอายุ
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ปอาหารและ
สร้างอาชีพหรือนาไปเผยแพร่ได้
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชี พให้ แก่เด็กและ เด็กและเยาวชนมีรายได้เสริมและใช้
เยาวชนในวัยเรียน
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

11

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
เทศบัญญัติ
40,000

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

รายได้จัดเก็บเอง

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน

รายได้จัดเก็บเอง

30,000
10,000

33

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาด้ า นการศึ ก ษาและการ โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริ มความรู้ ความ รายได้จัดเก็บเอง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เข้าใจให้กับผู้ปกครองเรื่องพัฒนาการเด็กแต่ละ
ช่วงวัย
.”
โครงการเข้าค่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้
รายได้จัดเก็บเอง

34

.”

200,000

35

.”

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา เงินอุดหนุนทั่วไป
เด็กเล็ก
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ เงินอุดหนุนทั่วไป
ประชาคมอาเซียน

36

.”

10,000

37

.”

โครงการอบรมการจั ด ท าแผนและพั ฒ นา รายได้จัดเก็บเอง
หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลท่า
สุด
โครงการศึ ก ษาดู ง านมหกรรมจั ด การศึ ก ษา รายได้จัดเก็บเอง
ท้องถิ่น

38

.”

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

เงินอุดหนุนทั่วไป

22,000

39

.”

10,000

40

.”

โครงการจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนตาบลท่า รายได้จัดเก็บเอง
สุด
โครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน
รายได้จัดเก็บเอง

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

29

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ และการ โครงการอบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ท่องเที่ยว

30

.”

31

”

32

20,000

20,000

30,000

12,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทานาและเพิ่มผลผลิตข้าวให้ ช่ ว ยลดรายจ่ า ยจากการซื้ อ ปุ๋ ย
เกษตรกร
อิ น ทรี ย์ แ ละลดรายจ่ า ยจากการ
ทานา
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้ ประชาชนมีรายได้และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
เกิดประโยชน์
เพื่อให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพ ครัวเรือนยากจนได้รับการช่วยเหลือ
ชีวิตให้ดีขึ้น
อย่างทั่วถึง
เพื่ออบรมชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ผู้ปกครองมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนโรงเรียนและ
อนุบาลตาบลท่าสุดและ ศพด.ตาบลท่าสุด
ศพด.มีความสัมพันธ์อันดี
เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศู นย์ พั ฒนาเด็ ก เล็ ก ได้ รั บการดู แ ล
รักษาอยู่เสมอ
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในด้านการปรับปรุงและ สถานศึกษามีหลักสูตรศึกษาที่พัฒนา
ออกแบบหลั ก สู ตรสถานศึ กษาในทุ กมิ ติ ในการพั ฒนา ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เรียนให้มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่ ออบรม ผดด.ให้ มีความรู้ในเรื่องการจั ดท าแผนและ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี
หลักสูตรสถานศึกษา
ความรู้ แ ละเข้ า ใจในการจั ด ท า
หลักสูตรสถานศึกษา
เพื่ อศึ กษาดู งานมหกรรมการจั ดการศึ กษาท้ องถิ่ นและ ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาได้
นามาปรับใช้กับสถานศึกษา
ศึกษาดูงานและนาเอาความรู้ที่ได้มา
พั ฒ นาปรั บ ใช้ ใ ห้ ไ ด้ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้ ครู ผู้ ดู แลเด็ กได้ รั บความรู้ และเกิ ด
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเด็กเล็ก
แนวคิ ดใหม่ ๆเกี่ ยวกั บ การจั ด
การศึกษาปฐมวัย
เพื่อส่ งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จั กใช้เวลาว่างให้เกิด เด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การพั ฒ นา
ประโยชน์สูงสุด
จิตใจและมีศักยภาพในด้านต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้จากรร.อนุบาลและ ศพด. ผู้ปกครองและชุมชนได้รั บข่ าวสาร
ตาบลท่าสุด สู่ผู้ปกครองและชุมชน
จาก รร.อนุบาลและศพด.ตาบลท่ า
สุ ด มี ค วามเข้ า ใจและมี แ นวทาง
ปฏิบัติที่ตรงกัน

12
แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาด้ า นการศึ ก ษาและการ โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL และ เงินอุดหนุนทั่วไป
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
WIFI
.”
โครงการพั ฒนาห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตาบล เงินอุดหนุนทั่วไป
ท่าสุด

งบตาม
เทศบัญญัติ
16,800

43

.”

44

.”

45

.”

46

.”

47

.”

ที่
41
42

48
49

50

ยุทธศาสตร์

โครงการ

100,000

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล
ตาบลท่าสุด
โครงการจั ดซื้อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการเรียนการ
สอน(อุดหนุน รร.บ้านถ้าผาตอง)
โครงการการจั ดการเรียนรู้ด้ วยสื่ อ ICT เพื่ อ
นักเรียนและชุมชน (อุดหนุน รร.เม็งรายมหาราช
ฯ)
โครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน (อุดหนุน รร.บ้านบ่อทอง)

เงินอุดหนุนทั่วไป

50,000

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

โครงการจั ดซื้อคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการเรียนการ
สอน (อุดหนุน รร.ห้วยพลูพิทยา)
.”
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
(อุดหนุน รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด)
.”
โครงการเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ(จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาด้ า นการศึ ก ษาและการ โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เด็กเล็กกับอาคารสนามเด็กเล่น

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

รายได้จัดเก็บเอง

50,000

รายได้จัดเก็บเอง

81,000

51

.”

โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนา รายได้จัดเก็บเอง
เด็กเล็กกับจุดรับ-ส่งเด็กนักเรียน

27,000

52

.”

โครงการก่ อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก รายได้จัดเก็บเอง
เล็ก

127,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร
เพื่ อ จั ดให้ มี ห นั งสื อและสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับนักเรียน ครู
ผู้บริหารและคนในชุมชน

ครูและนักเรียนได้ ใช้ประโยชน์จาก
อินเตอร์เน็ต
ห้ อ งสมุ ด มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า น
หนั งสื อ สื่ อการเรี ยนรู้ ที่ ทั นสมั ย
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
นักเรียน ครูผู้ปกครองและชุมชน
เพื่ อเพิ่มพูนทักษะ และเปิ ดโลกทั ศน์ ของผู้ เรี ยน สร้ าง นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์
ประสบการณ์ใหม่ๆนอกชั้นเรียน
จากแหล่งเรียนรู้จริง
เพื่อยกระดับการเรียนคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นสูงขึ้น
มาตรฐานการเรี ย นการสอนวิ ช า
คอมพิวเตอร์สูงขึ้น
เพื่อให้ นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรียนรู้สร้างองค์ มาตรฐานการเรี ย นการสอนวิ ช า
ความรู้และพัฒนาตนเองด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
คอมพิวเตอร์สูงขึ้น
เพื่อให้ การบริหารจั ดการและการจั ดการเรี ยนการสอน โรงเรียนมีเครื่องครุภัณฑ์เทคโนโลยีที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุ ณภาพ ใช้ ในการบริ หารจั ดการ
และการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้ นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์
สูงขึ้น
จากแหล่งเรียนรู้จริง
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโอกาสการรับรู้ตลอดจนการเรียนรู้ นั ก เรี ย นได้ ค วามรู้ แ ละประสบ
ของนักเรียนและชุมชนในโลกแห่งเทคโนโลยี
นักเรียนได้ความรู้และประสบ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และจัดตั้ง เด็กปฐมวัยในพื้นที่ตาบลท่าสุดได้รับ
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การเรียนรู้และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เพื่อก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
อาคารสนามเด็กเล่ นขนาดกว้ าง 2.30 เมตร ยาว 7.50
เมตรสูง 2.50 เมตร
เพื่อก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับกับ
จุดรับ-ส่งเด็กนักเรียน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว2.30
เมตร สูง 2.50 เมตร
เพื่อก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดยาว
106 เมตร สูง 1.00 เมตร

เด็กเล็กมีความสะดวกในการไปเล่น
สนามเด็กเล่น
เด็กเล็กและผู้ปกครองมีความสะดวก
ในการรับ - ส่ง
เด็กเล็กสามารถเล่นในสนามเด็กเล่น
และโรงอาหารด้วยความปลอดภัย

13

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาด้ า นการศึ ก ษาและการ โครงการค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒนาการเรี ย นรู้ สู่ เงินอุดหนุนทั่วไป
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประชาคมอาเซียน

งบตาม
เทศบัญญัติ
80,000

.”

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เงินอุดหนุนทั่วไป
อาเซียนศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม โครงการป้ องกันและควบคุมโรคระบาดประจ า รายได้จัดเก็บเอง
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ท้องถิ่น

50,000

56
57

.”
.”

โครงการตาบลท่าสุดเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป
ตาบลท่าสุด

70,000
165,000

58

”

โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ รายได้จัดเก็บเอง
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลท่าสุด

350,000

59

.”

โครงการวันแม่แห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

60

.”

โครงการวันปิยมหาราช

รายได้จัดเก็บเอง

20,000

61

.”

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

62

.”

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

รายได้จัดเก็บเอง

40,000

63

.”

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

64

.”

โครงการประเพณี สงกรานต์ แ ละรดน้ าด าหั ว รายได้จัดเก็บเอง
ผู้สูงอายุ

50,000

65

.”

โครงการสืบชะตาขุนน้าห้ วยพลู (อุดหนุน สภา รายได้จัดเก็บเอง
วัฒนธรรมฯ)

16,400

ที่
53
54
55

ยุทธศาสตร์

โครงการ

500,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่ อพั ฒนาการเรี ยนการสอนเกี่ ย วกั บประเทศในกลุ่ ม ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น มี ก า ร จั ด
อาเซียน
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ครู แ ละนั ก เรี ย นได้ ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการป้องกั น ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคระบาด
ควบคุมโรคโดยชุมชน
ประจ าท้ องถิ่ นให้ ได้ ตามมาตรฐาน
กรมควบคุมโรค
เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงได้รับการป้องกันโรคติดต่อ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน กลุ่ ม อสม.ต าบลท่ า สุ ด มี ก าร
ของกลุ่ม อสม.
ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพฯมี
หรือพื้นที่เทศบาลตาบลท่าสุด
งบประมาณในการด าเนิ น งาน
เกี่ยวกับสุขภาพในตาบล
เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ แ ด่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ข้ า ราชการและประชาชนได้ ร วม
พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน
แสดงความจงรักภักดี
เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ ข้ า ราชการและประชาชนได้ ร วม
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แสดงความจงรักภักดี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้ า ราชการและประชาชนได้ ร่ ว ม
แสดงความจงรักภักดี
เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา
ประชาชนได้ ร่ ว มกั น ถวายเที ย น
พรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
เพื่อสืบสานกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อจัดงานสงกรานต์ประจาปีและรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
อนุ รั ก ษ์ และเผยแพร่ ป ระเพณี
สงกรานต์
เพื่ อร่วมทาบุ ญสื บชะตาขุ นน้าห้ วยพลู และสร้างความ ประชาชน หมู่ 1,9,11 มี ค วาม
ตระหนักถึงความจาเป็นในการอนุรักษ์ป่าต้นน้า
ตระหนักและอนุรักษ์ป่าต้นน้า

14

งบตาม
เทศบัญญัติ
16,400

68

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม โครงการสื บ ชะตาขุ น น้ าแม่ ข้ า วต้ ม ท่ า สุ ด รายได้จัดเก็บเอง
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
(อุดหนุน สภาวัฒนธรรมฯ)
.”
โครงการดาเนินการและสนับสนุนการดาเนินงาน รายได้จัดเก็บเอง
จัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัด
เชียงราย
(อุดหนุนอาเภอเมืองเชียงราย)
.”
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
รายได้จัดเก็บเอง

69

.”

โครงการฟื้นฟูและสืบสานอักษรล้านนา
(อุดหนุน สภาวัฒนธรรมฯ)

รายได้จัดเก็บเอง

25,000

70

.”

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

รายได้จัดเก็บเอง

25,000

เพื่ อเสริ มสร้ า งโอกาสใช้ ความรู้ แ ละประสบการณ์ ข อง
ผู้สูงอายุ เพื่อทาประโยชน์และสร้างรายได้

71

.”

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตาบล รายได้จัดเก็บเอง
ท่าสุด

25,000

เพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของกลุ่มพัฒนาสตรีพร้อมทั้งศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ

72

.”

โครงการถักอุ่นให้คลายหนาว

รายได้จัดเก็บเอง

10,000

73

.”

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์

เงินอุดหนุนทั่วไป

456,000

เพื่อชักชวนอาสาสมัครถักหมวกไหมพรม ผ้าพันคอไหม
พรม มอบให้สาหรับผู้ประสบภัยหนาว
เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์

74

.”

โครงการวันสตรีสากล

รายได้จัดเก็บเอง

28,000

ที่
66
67

ยุทธศาสตร์

โครงการ

30,000

50,000

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมทาบุญสืบชะตาขุนน้าแม่ข้าวต้มท่าสุด และสร้าง
ความตระหนักถึงความจาเป็นในการอนุรักษ์ป่าต้นน้า
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
ได้มีการถ่ ายทอดและสืบสานการพู ดภาษาล้านนาอย่าง
แพร่หลาย

เพื่อเผยแพร่และยกย่องบทบาทสตรีที่มีต่อครอบครัวและ
สังคม

ผลผลิต
ประชาชน หมู่ 2,3,4,5,8,10มีความ
ตระหนักและอนุรักษ์ป่าต้นน้า
เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น การศาสนา
และเสริ มสร้ า งคุ ณค่ า ชี วิ ตที่ ดี ข อง
ประชาชน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามได้มีการ
ถ่ายทอดและสืบสาน
ประชาชน ฝึกกทักษะอักษรล้านนา
ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง – พูด – อ่าน
–เขียน ได้ถูกต้องชัดเจน
ผู้สูงอายุมีความรู้และประสบการณ์
ในการการท าประโยชน์ แ ละสร้ า ง
รายได้
กลุ่มพัฒนาสตรีเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองพร้อมทั้งพัฒนากลุ่มให้ ดี
ยิ่งขึ้น
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ห น า ว ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่วยเหลือ
ผู้ป่ วยเอดส์ได้รับการดูแลและมีเงิน
ในการยังชีพ
สั ง คมได้ ต ระหนั ก และยอมรั บ ใน
ความสามารถของสตรี

15

76

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตาบล รายได้จัดเก็บเอง
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ท่าสุด
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
รายได้จัดเก็บเอง

77

.”

78

.”

79

.”

80

.”

81

.”

ที่
75

ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

82

.”

เงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
เทศบัญญัติ
10,000
2,092,580
4,788,400

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย รายได้จัดเก็บเอง
พลเรือน
โครงการปฏิบัติงานทีมกู้ชีพกู้ภัย
รายได้จัดเก็บเอง

100,000

โครงการอมรม/ฝึกซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสา รายได้จัดเก็บเอง
ธารณภัย
โครงการฝึ ก อบรมอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ยฝ่ า ย รายได้จัดเก็บเอง
พลเรือน
โครงการอบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น รายได้จดั เก็บเอง
สาธารณภัยเบื้องต้น

25,000

300,000

100,000
50,000

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของสภาเด็กและเยาวชนตาบลท่า
สุด
เพื่อให้การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก ศพด. , รร.
อนุบาลตาบลท่ าสุ ดและโรงเรี ยนในสั งกั ด สพฐ. ในเขต
ตาบลท่าสุด
เพื่อให้การสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก ศพด. , รร.
อนุบาลตาบลท่ าสุ ดและโรงเรี ยนในสั งกั ด สพฐ. ในเขต
ตาบลท่าสุด
เพื่ อ ท าการฝึ ก อบรมทบทวนความรู้ ให้ แ ก่ อ าสาสมั คร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ผลผลิต

สภาเด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
เด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัยและเด็ก
นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)อย่าง
ทั่วถึง
เด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัยและเด็ก
นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึง
อาสาสมั ค ร อปพร. ได้ รั บ การ
ฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ
ผู้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ แ ละเจ็ บ ป่ ว ย
ฉุ ก เฉิ น ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ อย่ า ง
ทันท่วงที
เพื่ออมรม/ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มี ค วามพร้ อ มในการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อทาการฝึกอบรม อปพร. เพิ่มเติมให้ครบตามจานวนที่ มีจานวน อปพร. ครบตามมี จานวน
กาหนดไว้
อปพร. ครบตาม
เพื่ อ ท าการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนในการ มี ค วามพร้ อ มในการป้ อ งกั น และ
เตรียมพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น บรรเทาสาธารณภัย
ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

16

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดจั งหวั ด รายได้จัดเก็บเอง
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
เชียงราย (อุดหนุนจังหวัดเชียงราย)
.”
โครงการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ รายได้จัดเก็บเอง
เป้าหมาย

งบตาม
เทศบัญญัติ
10,000

85

.”

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อลดความ รายได้จัดเก็บเอง
เสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

10,000

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
โดยเน้นทางเลือกแก่เด็กและเยาวชน โดยเน้นทางเลือก
ใหม่ที่สร้างสรรค์

86

.”

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง

70,000

87

.”

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาล รายได้จัดเก็บเอง
ตาบลท่าสุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล ท่าสุด

20,000

เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปีให้เด็กและเยาวชนมี
โอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาบลท่า
สุด

88

.”

โครงการแข่ งขั นกี ฬาท้ องถิ่ นสั มพั นธ์ อ าเภอเมื อ ง รายได้จัดเก็บเอง
เชียงราย

50,000

เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองเชียงราย

89

.”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของเด็ก เยาวชน รายได้จัดเก็บเอง
และประชาชนตาบลท่าสุด

250,000

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตาบล
ท่าสุด

90

.”

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจาหมู่บ้าน

33,000

เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจาหมู่บ้านในเขต ต.ท่าสุด

ที่
83
84

ยุทธศาสตร์

โครงการ

รายได้จัดเก็บเอง

20,000

วัตถุประสงค์
เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่อาเภอเมืองเชียงราย

ผลผลิต
ปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงราย
ลดลง
สามารถควบคุ มแหล่ งแพร่ ระบาด
ของยาเสพติ ด รวมทั้ งป้ องกั นและ
แก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
เป้าหมาย
เด็ ก แ ละ เย า ว ชนมี กิ จ ก รรม ที่
หลากหลายทา สามารถลดความเสี่ยง
ด้านยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อน
วัย
เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมและ
แสดงความสามารถ
นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ทั ก ษะทางด้ า นกี ฬ าและการออก
กาลังกาย
ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน อปท. มี ความ
สามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่าง
องค์กร
เด็ก เยาวชนและประชาชนมีการออก
ก าลั งกายและท ากิ จกรรมทางการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ทุ ก หมู่ บ้ า นมี อุ ป กรณ์ กี ฬา ให้ เล่ น
กีฬาอย่างทั่วถึง

17

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
เทศบัญญัติ
600,000

รายได้จัดเก็บเอง

20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าสุดคัพ"

รายได้จัดเก็บเอง

30,000

ที่

ยุทธศาสตร์

91
92

ยุทธศาสตร์การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตและสังคม โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตาบลท่าสุด
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
.”
โครงการเพิ่มศักยภาพคนพิการ

93

.”

94

.”

95

1,950,000

97

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รายได้จัดเก็บเอง
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
.”
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ รายได้จดั เก็บเอง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ (แกนน าเยาวชนอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชน
รายได้จดั เก็บเอง

20,000

เพื่อส่งเสริมการจัดทาและทบทวนแผนชุมชนในทุกหมู่บ้าน

98

.”

39,000

99

.”

โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ รายได้จัดเก็บเอง
ประชาชน
โครงการเทศบาลบริการประชาชน
รายได้จัดเก็บเอง

100

.”

โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

20,000

เพื่อชี้แจงผลการดาเนินงานและแจ้งแนวทางการปฎิบั ติ
ของ ทต.ท่าสุด
เพื่ อให้ บริ ก ารแก่ ประชาชนนอกสถานที่ และนอกเวลา
ราชการ
เพื่อทาการสารวจและจัดเก็บข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ภายในเขตตาบลท่าสุด

96

โครงการ

รายได้จัดเก็บเอง

60,000

30,000

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลตาบลท่าสุด
เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติ
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตาบลท่าสุด
เด็ก เยาวชน และประชาชนตาบลท่าสุดใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
เพื่อทาการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย เพื่อทาการจ้างเหมา
เก็บขยะมูลฝอย
เพื่ อ อบรมประชาชน เยาวชนในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิต
ปรับปรุงสนามกีฬาสามารถให้บริการ
ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
คนพิ ก ารสามารถปรั บ ตนเองให้
สามารถอยู่ได้อย่างปกติ
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา
ป ระ ชา ชนใช้ เว ลา ว่ า งให้ เกิ ด
ประโยชน์ สามารถป้องกันภัยจากยา
เสพติด
มี ก ารจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูลอย่างทั่วถึง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูอย่าง
สมบูรณ์
ทุ ก หมู่ บ้ า นจั ด ท าแผนชุ ม ชนตาม
ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นและความ
ต้องการของประชาชน
ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
ท้องถิ่น
ประชาชนมี ความพึ งพอใจต่ อ การ
ให้บริการของเทศบาล
มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานใช้ ป ระกอบการ
พัฒนาเทศบาลตาบลท่าสุด

18

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรเพื่ อเพิ่ ม รายได้จัดเก็บเอง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

งบตาม
เทศบัญญัติ
300,000

.”

โครงการปรั บ ปรุ งศู นย์ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอ าเภอเมื อ ง รายได้จัดเก็บเอง
เชียงราย

45,000

103

.”

โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

250,000

104

.”

รายได้จัดเก็บเอง

680,000

105

.”

รายได้จัดเก็บเอง

130,000

106

.”

รายได้จัดเก็บเอง

64,780

107

.”

โครงการสมทบกองทุนบ าเหน็ จบ านาญข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
โครงการปลู ก จิ ตส านึ ก และค่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ
ราชการของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล
ตาบลท่าสุด
โครงการสมทบค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในกิจการเทศบาลตาบลท่า
สุด

รายได้จัดเก็บเอง

563,000

108

.”

โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลท่าสุด

รายได้จัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000

109

.”

110

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

111

.”

โครงการป้ อ งกั นและลดปั ญหาอุ บั ติ เหตุ ทางถนน รายได้จัดเก็บเอง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการป้ อ งกั นและลดปั ญหาอุ บั ติ เหตุ ทางถนน รายได้จัดเก็บเอง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการปรั บ ปรุ งข้ อ มู ลแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น รายได้จดั เก็บเอง
ทรัพย์สิน

ที่

ยุทธศาสตร์

101

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

102

โครงการ

20,000
20,000
100,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่ อ ให้ บุ คลากรเทศบาลต าบลท่ า สุ ดได้ รั บ การพั ฒนา สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้
สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ ได้ รั บ การ
อปท.อาเภอเมืองเชียงราย
บริ ห ารจั ดการพร้ อ มให้ บ ริ ก ารแก่
อปท.อาเภอเมือง
เพื่อสมทบกองทุนประกันสั งคมให้ แก่พนั กงานเทศบาล กองทุนประกันสังคมได้รับเงิมสมทบ
ตาบลท่าสุด
ครบทุกจานวน
เพื่อสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญฯได้รับเงิ ม
สมทบครบทุกจานวน
เพื่อฝึกอบรมและรณรงค์ปลูกจิตสานึกและค่านิยมในการ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก และพนั ก งานมี
ปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล จิ ตสานึกและค่ านิ ยมในการปฏิบั ติ
ตาบลท่าสุด
ราชการที่ดีขึ้น
เพื่อสมทบค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญฯได้รับเงิ ม
สมทบครบทุกจานวน
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในกิจการของเทศบาลและให้บริการ มี วั ส ดุ ใ ช้ ใ นกิ จ การของ ทต.และ
ประชาชน
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลท่าสุด
มีอาคารที่ได้มาตรฐานและมีพื้นที่ใน
(แห่งใหม่)
การปฏิ บั ติ งานแ ละให้ บริ กา ร
ประชาชน
เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ปีใหม่
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เพื่ อป้ องกั นและลดปั ญหาอุ บัติ เหตุ ทางถนนในช่ วงเทศกาล
สงกรานต์
เพื่ อปรั บปรุ งข้ อมู ลแผนที่ ภาษี และทะเบี ยนทรั พย์ สิ นให้ เป็ น
ปัจจุบันโดยจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านช่าง ที่มี
ความชานาญด้านการสารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1
อัตรา

สามารถลดปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นปัจจุบันสามารถนามาใช้ประโยชน์
ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรมต่อผู้ชาระภาษี

19

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
เทศบัญญัติ
10,000

112

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

รายได้จัดเก็บเอง

113

.”

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองเทศบาลตาบลท่า รายได้จัดเก็บเอง
สุด

60,000

114

.”

โครงการปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศน์ ซุ้ มและป้ า ยบอกทาง รายได้จัดเก็บเอง
เส้นทางเข้าสานักงานเทศบาลตาบลท่าสุด
เงินอุดหนุนทั่วไป

400,000

115

.”

โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน/การบริหารจั ดการ รายได้จัดเก็บเอง
ของเทศบาลตาบลท่าสุด

25,622,540

116

.”

900,000

117

.”

โครงการจ้างออกแบบอาคารสานักงานเทศบาลตาบล รายได้จัดเก็บเอง
ท่าสุด
โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

118

.”

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร

4,000

119

”

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการข่าวสารเพื่อ
ประชาชน

8,870,000

10,000

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ชาระภาษีและทาให้จัดเก็บภาษี
ได้ความประมาณการไว้ โดยจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษี จัดตั้งป้ายไวนิล 11 หมู่บ้าน
เพื่อกระตุ้นจิตสานักสาธารณะของประชาชนให้สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยเน้นหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางยุทธศาตร์ในการพัฒนา
ประเทศของ คสช.8 ประการ และค่านิยมหลัก 12 ข้อสาหรับ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าสุด
เพื่อจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างป้ายบอกสถานที่และแหล่ง
ท่องเที่ยวตาบลท่าสุด จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ก่อสร้างป้ายบอกสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวตาบลท่า
สุด ขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 6 เมตร จานน 1 ป้าย พร้อมก่อสร้าง
ป้ายบอกสถานที่ และแหล่งท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 2
เมตร จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างปากทางเข้าบ้านถ้าผาตอง
จุดที่ 2 ก่อสร้างป้ายบอกสถานที่ และแหล่งท่องเที่ยว ขนาด
กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จานวน 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างปาก
ทาง ซอย 5 บ้านสันต้นกอก

ผู้ ช าระภาษี ได้ รั บความสะดวกและสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ตามที่ประมาณการไว้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือน,เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในหมวดเงินเดือน,ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ,รายจ่ายเพื่อให้
ได้ ม าซึ่ ง บริ ก าร,รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ รั บ รองและพิ ธี ก าร,ค่ า
บารุ งรั กษาและซ่อมแซม,งบกลาง ฯลฯ ในการบริ หารจัดการ
ภายในเทศบาลตาบลท่าสุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบ ตามโครงการจ้างออกแบบ
อาคารสานักงานเทศบาลตาบลท่าสุด
เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและพนักงานจ้าง
มีความรู้ความเข้าใจกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

บุ คลากรมี ศั กยภาพการท างาน/มี เ ครื่ อ งมื อ
เครื่ องใช้ และมี ความปลอดภั ยในการท างาน
เหมาะสม เพียงพอ,แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่

เพื่อให้ประชาชนดาเนิ นชีวิ ตตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงและแนวทางยุทธศาสตร์ ใน
การพัฒนาประเทศของ คสช.
ตาบลท่าสุดมีภูมิทัศน์ของของแหล่งท่องเที่ยวที่
มี ค วามสวยงาม และเพื่ อ ให้ ส ะดวกในการ
เดินทาง

มี อ าคารที่ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้ ความเข้ าใจกฏหมายเกี่ ยวกั บปฏิ บั ติ
ราชการที่ถูกต้อง
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้
องค์กร สามารถดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร ประยุกต์ใช้ ความเข้าใจสามารถปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ในการปฏิบัติงานได้ทุกระดับ
ได้
เพื่ อใช้ เป็ นสถานที่ รวบรวมข่ าวสารของต าบลในการบริ การ มี อ าคารที่ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน
ประชาชน
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลท่าสุด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 86 โครงการ จานวนเงิน 38,775,270.72 บาท
มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 86 โครงการ จานวนเงิน 38,775,270.72 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. การพั ฒนาระบบคมนาคมและขนส่ งภายใน
องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาและการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์
4. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั งคมเพื่ อ ให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดารงความสมบูรณ์
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รวม

18

การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา
5,675,180.00

18

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
5,675,180.00

8
16

277,462.00
829,360.00

8
16

277,462.00
829,360.00

28

8,611,979.56

28

8,611,979.56

2

1,968,528.00

2

1,968,528.00

14
86

21,412,761.16
38,775,270.72

14
86

21,412,761.16
38,775,270.72

โครงการ
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ภาพแผนภูมิ : แสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ภาพแผนภูมิ : แสดงมูลค่าโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

22

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติเทศบาลตาบลท่าสุด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ดังนี้
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณประโยชน์ใน เงินรายได้
ภายในองค์กรปกครองท้องถิ่ นเพื่อรอบรับการ เขตตาบลท่าสุด
ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่ น และการ
เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
.”
โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. จ านวน 2 จุ ด เงินอุดหนุนทั่วไป
บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1
.”
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 4
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ เงินอุดหนุนทัว่ ไป
ที่ 5
.”
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. (ตัวยู) หมู่ที่ 6
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
โครงการก่ อสร้างท่อลอดเหลี่ ยม คสล. พร้อมถนน เงินอุดหนุนทั่วไป
คสล. หมู่ที่ 7
.”
โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
เงินอุดหนุนทั่วไป
.”
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
เงินอุดหนุนทั่วไป
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
เทศบัญญัติ
98,630

วงเงินตาม
สัญญา
98,630

165,900.00

คู่สัญญา
กองช่าง

วันที่เซ็น
สัญญา
10/4/2558

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
7

163,500.00

กองช่าง

3/7/2558

30

359,000.00
300,000.00
161,000.00
210,000.00
100,000.00
133,000.00

230,000.00
188,500.00
160,000.00
209,000.00
99,000.00
132,500.00

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

3/4/2558
25/4/2558
9/1/2558
7/2/2558
24/3/2558
7/1/2558

30
30
60
60
30
30

206,000.00
126,000.00
300,000.00

205,000.00
125,500.00
299,000.00

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

27/12/2557
7/1/2558
18/3/2558

30
60
60

300,000.00
300,000.00

229,000.00
198,500.00

กองช่าง
กองช่าง

15/4/2558
24/4/2558

30
30

23

ที่

ยุทธศาสตร์

14

25

ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒนาระบบคมนาคมและ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมุ่ที่ 10
ขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรอบ
รับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น
และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
.”
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
”
โครงการซ่อมแซมผิวทางเดิมโดยการเสริมปรับระดับผิว
ทางโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
.”
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวถนนในเขตตาบลท่าสุด
.”
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกในพื้นที่
ตาบลท่าสุด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ โครงการขุดลอกลาน้าห้วยฮ่องคั่ง จานวน 2 จุด บ้าน
ท่องเที่ยว
ห้วยพลู หมู่ที่ 1
.”
โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดในถุง
.”
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการบ ริ ห าร
ศูนย์บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ตาบลท่าสุด
.”
โครงการส่งเสริมอาชีพการทาขนมไทย
.”
โครงการทาแหนมหมู
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและการจั บ
จีบผ้า
.”
โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

26

.”

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โครงการ

โครงการอบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบตาม
เทศบัญญัติ
386,000.00

ว ง เ งิ น ต า ม คู่สัญญา
สัญญา
385,000.00
กองช่าง

วั น ที่ เ ซ็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
สัญญา
ดาเนินงาน
7/2/2558
60

เงินอุดหนุนทั่วไป
เ งิ น อุ ด ห นุ น
เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินรายได้

457,400.00
2,396,000.00

320,000.00
2,392,600.00

กองช่าง
กองช่าง

22/4/2558
18/12/2557

30
60

158,000.00
81,900.00

133,550.00
81,900.00

กองช่าง
กองช่าง

25/9/2558
25/8/2558

30
30

เงินอุดหนุนทั่วไป

152,800.00

150,000.00

กองช่าง

4/7/2558

30

รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00
30,000.00

17,825.00
30,000.00

สานักปลัด
สานักปลัด

4/5/2558
13/7/2558

15
7

รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00
25,000.00
60,000.00

15,095.00
14,785.00
21,322.00

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

9/7/2558
23/7/2558
19/8/2558

7
7
3

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

19,870.00

สานักปลัด

5/5/2558

7

รายได้จัดเก็บเอง

40,000.00

8,565.00

สานักปลัด

5/3/2558

3
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ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนา โครงการปฐมนิ เทศและส่ งเสริมความรู้ความเข้ าใจ รายได้จัดเก็บเอง
ทรัพยากรมนุษย์
ให้กับผู้ปกครองเรื่องพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย
.”
โครงการอบรมการจั ดทาแผนและพัฒนาหลั กสู ตร รายได้จัดเก็บเอง
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลท่าสุด
.”
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL และ WIFI
.”
โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นอนุ บ าลต าบล เงินอุดหนุนทัว่ ไป
ท่าสุด
.”
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลตาบล เงินอุดหนุนทั่วไป
ท่าสุด
.”
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
รายได้จัดเก็บเอง
.”
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ ICT เพื่อนักเรียน รายได้จัดเก็บเอง
และชุมชน
.”
โครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียน รายได้จัดเก็บเอง
การสอน
.”
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
รายได้จัดเก็บเอง
.”
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
รายได้จัดเก็บเอง
.”
โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพพระ รายได้จัดเก็บเอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ(จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย)
.”
โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก รายได้จัดเก็บเอง
เล็กกับอาคารสนามเด็กเล่น
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
เทศบัญญัติ
10,000.00

ว ง เ งิ น ต า ม คู่สัญญา
สัญญา
10,000.00
สานักปลัด

วั น ที่ เ ซ็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
สัญญา
ดาเนินงาน
5/5/2558
3

10,000.00

7,560.00

กองการศึกษา

7/4/2558

3

16,800.00

16,800.00

กองการศึกษา

5/1/2558

5

75,000.00

100,000.00

กองการศึกษา

5/5/2558

7

50,000.00

50,000.00

กองการศึกษา

13/5/2558

5

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา

25/3/2558
10/3/2558

7
7

50,000.00

50,000.00

กองการศึกษา

25/3/2558

7

50,000.00
50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00
30,000.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

10/3/2558
25/3/2558
1/4/2558

7
7
3

81,000.00

81,000.00

กองการศึกษา

9/6/2558

45
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งบตาม
เทศบัญญัติ
27,000.00

ว ง เ งิ น ต า ม คู่สัญญา
สัญญา
27,000.00
กองการศึกษา

วั น ที่ เ ซ็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
สัญญา
ดาเนินงาน
9/6/2558
45

40

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนา โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก รายได้จัดเก็บเอง
ทรัพยากรมนุษย์
เล็กกับจุดรับ-ส่งเด็กนักเรียน
.”
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายได้จัดเก็บเอง

127,000.00

127,000.00

กองการศึกษา

9/6/2558

60

41

.”

80,000.00

80,000.00

กองการศึกษา

11/5/2558

7

50,000.00

50,000.00

กองการศึกษา

6/4/2558

7

100,000.00

102,100.00

สานักปลัด

10/6/2558

30

165,000.00

88,500.00

สานักปลัด

1/10/2557

365

350,000.00

350,000.00

สานักปลัด

9/3/2558

15

30,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00

18,680.00
9,516.00
16,170.00
27,365.00

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา

3/8/2558
16/10/2557
26/11/2557
15/7/2558

15
15
15
15

ที่
39

42
43
44
45
46
47
48
49

ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม เงินอุดหนุนทั่วไป
อาเซียน
.”
โครงการค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาศู นย์ ก ารเรี ย นรู้ เงินอุดหนุนทั่วไป
อาเซียนศึกษา
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตและสังคม
เงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจาท้องถิ่น
.”
โครงการพั ฒนาสาธารณสุ ขมู ลฐานในเขตเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป
ตาบลท่าสุด
.”
โครงการสมทบกองทุ นระบบหลั ก ประกั นสุ ข ภาพ รายได้จัดเก็บเอง
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลท่าสุด
.”
โครงการวันแม่แห่งชาติ
รายได้จัดเก็บเอง
.”
โครงการวันปิยมหาราช
รายได้จัดเก็บเอง
.”
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
รายได้จัดเก็บเอง
.”
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
รายได้จัดเก็บเอง

26

ที่

ยุทธศาสตร์

50

53
54
55
56
57
58
59

ยุทธศาสตร์การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตและสังคม โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
.”
โครงการสืบชะตาขุนน้าแม่ข้าวต้มท่าสุด
.”
โครงการดาเนินการและสนับสนุนการดาเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย
.”
โครงการฟื้นฟูและสืบสานอักษรล้านนา
.”
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
.”
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลท่าสุด
.”
โครงการถักอุ่นให้คลายหนาว
.”
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์
.”
โครงการวันสตรีสากล
.”
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

60

.”

61
62

.”
.”

63

.”

64
65

.”
.”

66

.”

51
52

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง

งบตาม
เทศบัญญัติ
30,000.00

ว ง เ งิ น ต า ม คู่สัญญา
สัญญา
17,745.00
กองการศึกษา

วั น ที่ เ ซ็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
สัญญา
ดาเนินงาน
11/5/2558
7

เงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้จัดเก็บเอง

16,400.00
30,000.00

16,400.00
23,142.86

กองการศึกษา
สานักปลัด

12/5/2558
11/5/2558

7
15

25,000.00
25,000.00
25,000.00
10,000.00
456,000.00
28,000.00
2,092,580

25,000.00
21,440.00
10,740.00
10,000.00
437,500.00
20,250.00
1,968,387.70

กองการศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา

14/5/2558
10/3/2558
9/6/2558
8/7/2557
23/10/2557
2/3/2558
1/10/2557

15
15
15
15
300
7
300

4,788,400

4,776,640.00

กองการศึกษา

27/11/2557

50

300,000.00
20,000.00

247,130.00
20,000.00

สานักปลัด
สานักปลัด

31/10/2557
19/3/2558

12
15

10,000.00

10,000.00

กองการศึกษา

7/7/2558

7

70,000.00
20,000.00

68,705.00
3,082.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา

29/12/2557
3/2/2558

5
7

50,000.00

50,000.00

กองการศึกษา

5/1/2558

30

รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง
รายได้จัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้จัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการปฏิบัติงานทีมกู้ชีพกู้ภัย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ รายได้จัดเก็บเอง
เป้าหมาย
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อลดความ รายได้จัดเก็บเอง
เสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาล รายได้จัดเก็บเอง
ตาบลท่าสุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลท่าสุด
โครงการแข่ งขั นกี ฬาท้ องถิ่ นสั มพั นธ์ อ าเภอเมื อ ง รายได้จัดเก็บเอง
เชียงราย

27

ที่
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

แหล่งที่มา
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตและสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของเด็ก เยาวชน รายได้จัดเก็บเอง
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
และประชาชนตาบลท่าสุด
.”
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตาบลท่าสุด
รายได้จัดเก็บเอง
.”
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
.”
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าสุดคัพ"
รายได้จัดเก็บเอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
รายได้จัดเก็บเอง
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน.
โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
.”
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ รายได้จัดเก็บเอง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ (แกนน าเยาวชนอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชน
รายได้จัดเก็บเอง
.”
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ รายได้จัดเก็บเอง
ประชาชน
.”
โครงการปรั บ ปรุ งศู นย์ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอ าเภอเมื อ ง รายได้จัดเก็บเอง
เชียงราย
.”
โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม
รายได้จัดเก็บเอง
.”
โครงการสมทบกองทุนบ าเหน็ จบ านาญข้ าราชการ รายได้จัดเก็บเอง
ส่วนท้องถิ่น
.”
โครงการปลู ก จิ ตส านึ ก และค่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ รายได้จัดเก็บเอง
ราชการของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล
ตาบลท่าสุด
”
โครงการสมทบค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง รายได้จัดเก็บเอง
ประเทศไทย
.”
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในกิจการเทศบาลตาบลท่า รายได้จัดเก็บเอง
สุด
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบตาม
เทศบัญญัติ
250,000.00

ว ง เ งิ น ต า ม คู่สญ
ั ญา
สัญญา
151,306.00
กองการศึกษา

วั น ที่ เ ซ็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
สัญญา
ดาเนินงาน
10/3/2558
15

600,000.00
20,000.00

99,000.00
5,000.00

กองช่าง
กองการศึกษา

30/12/2557
15/7/2558

30
7

30,000.00
1,950,000.00

18,180.00
1,949,640.00

กองการศึกษา
สานักปลัด

10/3/2558
1/10/2557

15
365

60,000.00

18,888.00

สานักปลัด

29/7/2558

11

20,000.00
39,000.00

4,241.50
28,175.00

สานักปลัด
สานักปลัด

10/3/2558
10/10/2557

7
12

45,000.00

45,000.00

สานักปลัด

3/2/2558

7

250,000.00
680,000.00

189,456.00
680,000.00

สานักปลัด
สานักปลัด

31/10/2557
8/4/2558

30
15

130,000.00

121,900.00

สานักปลัด

9/3/2558

2

64,780.00

64,773.11

สานักปลัด

12/5/2558

15

563,000.00

507,980.00

สานักปลัด/
ทุกกอง

24/3/2558

15

28

ที่

ยุทธศาสตร์

81

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

82
83

.”
.”

83

.”

85
86

.”
.”

แหล่งที่มา
งบประมาณ
โครงการปรั บ ปรุ งข้ อ มู ลแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น รายได้จัดเก็บเอง
ทรัพย์สิน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองเทศบาลตาบลท่า รายได้จัดเก็บเอง
สุด
โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน/การบริหารจั ดการ รายได้จัดเก็บเอง
ของเทศบาลตาบลท่าสุด
โครงการอบรมกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร
รายได้จัดเก็บเอง
โครงการ

งบตาม
เทศบัญญัติ
100,000.00

กองคลัง

วันที่เซ็น
สัญญา
2/4/2558

88,160.00

180

10,000.00
60,000.00

10,000.00
32,180.00

กองคลัง
สานักปลัด

24/12/2557
11/11/2557

7
15

25,622,540.00

19,630,705.55

1/10/2557

15

10,000.00
4,000.00

6,295.00
3,895.00

สานักปลัด/
ทุกกอง
สานักปลัด
สานักปลัด

12/5/2558
9/3/2558

15
15

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

29

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2558 เทศบาลตาบลท่าสุด
แผนการดาเนินการทั้งหมด
จานวน งบประมาณ
1. การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายใน 41
38,176,250
องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การ
ขยายตั วของการลงทุ นภายในท้ องถิ่ น และ
การเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 26
8,765,000
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา 31
1,890,800
ทรัพยากรมนุษย์
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมเพื่อให้ 59
13,995,000
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5. การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ 6
2,260,000
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
34
44,844,000
ยุทธศาสตร์

อนุมัติงบประมาณ
จานวน งบประมาณ
18
6,238,830.00

ลงนามในสัญญา
เบิกจ่าย
100 %
จานวน
งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
18
5,675,180.00 18
5,675,180.00 18

งบประมาณ
5,675,180.00

13
23

538,800.00
1,165,800.00

8
16

277,462.00
829,360.00

277,462.00
829,360.00

40

10,565,780.00

28

8,611,979.56 28

8,611,979.56 28

8,611,979.56

2

2,010,000.00

2

1,968,528.00 2

1,968,528.00 2

1,968,528.00

23

41,038,320.00

14

21,412,761.16

8
16

14

277,462.00
829,360.00

21,412,761.16

8
16

14

21,412,761.16

30

ภาพแผนภูมิ : แสดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ภาพแผนภูมิ : แสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ช. ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
เทศบาลตาบลท่าสุด ได้ดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ในเขตพื้นที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่มาโดยตลอด
จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตาบลท่าสุด สามารถแจ้งให้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย ปวงน้อย)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสุด

