รายงานแสดงผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลศรีสนุ ทร
ทีไ่ ดแถลงไวตอ สภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
.....................................................................................
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทรและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ตามที่ กระผม นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุ นทร ไดแถลงนโยบาย การบริห าร
ราชการของเทศบาลตําบลศรีสุน ทรตอสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร เมื่อวันที่ 23 มีน าคม 2555 ซึ่งได
กําหนดนโยบายการบริหารราชการไวตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 6 ดาน ประกอบดวย
1.ดานเศรษฐกิจ
2.ดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3.ดานการสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
4.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ
5.ดานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.ดานการเมือง และการบริหาร
โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาและสรางความเจริญ
ใหกับทองถิ่น รวมทั้งตอบสนองตอปญหาความตองการของทองถิ่นและครอบคลุมภารกิจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดไว
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดําเนินงาน ในรอบปงบประมาณ
พ.ศ.2561 ทุกโครงการและกิจกรรมเปนโครงการที่มีความสอดคลองกับนโยบายที่ไดแถลงไว ซึ่งกระผมได
มุงเนนการแกไขปญหาความเดือดรอน เพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด ตามที่
ไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลายประการ ซึ่งกระผม และคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปน
ที่ น าพอใจ ในระดั บ หนึ่ ง โดยในการแก ไขป ญ หาเราจะมุงเนน ผูคนสว นใหญ ใหไดรับ ประโยชนม ากที่สุ ด
สําหรับโครงการขนาดใหญหรือโครงการริเริ่มใหมที่จะทําใหประชาชน โดยสวนรวมไดรับประโยชนจะมีการ
เตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
ดังนั้ น เพื่ อให เป นไปตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่ มเติมจนถึง (ฉบับ ที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารเทศบาลตําบลศรีสุนทร ประจําป 2561 ดังตอไปนี้
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1.ดานเศรษฐกิจ
โดยจะเสริ มสร า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิจ ให กับ ชุมชน โดยยึ ดหลักความพอเพี ย งและ
สงเสริมความเขมแข็งแกชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สรางโอกาส และเพิ่มชองทางในการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
1.2 สงเสริมการพัฒนาอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและ
ศักยภาพของประชาชนในชุมชน
1.3 สงเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ตามศักยภาพของชุมชน
โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

๑

โครงการจัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับอาชีพ
ภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิก
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพ
องคกรกลุมสตรีระดับหมูบาน/ตําบล
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม
รอยพอเพื่อสงเสริมอาชีพแกผูดอยโอกาสตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพ
แกประชาชนในตําบล
โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทัง้ หมด

17,315.00

๒

๓
๔

๕
๖

๗
๘

337,880.00

23,700.00
662,070.00

651,490.00
967,800.00

17,045.00
15,971.50
2,693,271.50

หมายเหตุ

-32.ดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
2.1 บริหารจัดการขยะเกลื่อนเมือง ในขณะนี้ใหสะอาดทั้งตําบล โดยชุมชนมีสวนรวม
2.2 ปรับปรุงภูมิทศั นในชุมชนใหสวยงาม ไดแกการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณขุมน้ําบางมะรวน
ใหเปนสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา โดยไดรับพระราชทานนามวาสวนนวมินทรราชา 87 พรรษา
2.3 แกปญหาน้ําทวมในพื้นที่ โดยการขุดลอกลํารางสาธารณะสายหลัก เพื่อใหน้ําไหลอยางเปน
ระบบ และยั่งยืน ซึ่งมีผลการดําเนินงานดานนี้ ดังตอไปนี้
โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
1
๒
๓
๔
๕
๖
๗

โครงการ/กิจกรรม
โครงการคายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก
โครงการคัดแยกขยะ
โครงการจางเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ
โครงการปุยหมักชีวภาพ และน้ําหมัก
ชีวภาพจากขยะในครัวเรือน
โครงการริมทางสะอาดตา
รวมทัง้ หมด

งบประมาณ(บาท)
41,971.00
37,953.00
729,000.00
88,800.00
6,019,445.00
20,800.00

หมายเหตุ

1,017,000.00
7,954,969.๐๐

3.ดานการสาธารณูปโภค และโครงสรางพืน้ ฐาน
โดยการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทรสูเมืองที่มีมาตรฐานดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวก สบายใหกับพี่นองประชาชนซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
3.1 กอสราง และปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา และทางระบายน้ําใหไดมาตรฐาน
3.2 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหมีความสวางครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของพี่นองประชาชน
3.3 จัดสรางสวนสาธารณะใหสวยงาม เพื่อเปนศูนยรวมการพักผอน และการออกกําลังกาย
3.4 กอสรางปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหดูสวยงาม
3.5 ทําการขุดลอก คู คลอง และทอระบายน้ําทุกสายอยางตอเนื่อง

-4โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
โครงการ
๑
โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิส บริเวณ
ซอยในคลํา หมูที่ 1
๒
โครงการกอสรางเขื่อนกันดินคลองนาโพธิ์
หมูที่ ๑
๓
โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปด
ซอยหัวทา (ชวงที่ 1) หมูที่ 3
4
โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปด
ซอยศิริ (ไกรเลิศ) หมูที่ 6
รวมทัง้ หมด
โครงการทีก่ าํ ลังดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง
พรอมอุปกรณเปนระบบ LED จํานวน 20 สาย
2
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยควนตาแทน 2
หมูที่ 2
3
โครงการปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรู
ของชุมชนภาคใตตอนบนฝงอันดามัน หมูที่ 4
4
โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคูระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูมีฝาปด หนาเรือนจําซอย 3 หมูที่ 4
5
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยทุงนาเคียน
ชวงปากทางเขาติดถนนทาเรือ-ปาคลอก หมูที่ 5
6
โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.ซอยไกรเลิศ
ชวงที่ 3 หมูที่ 8
รวมทัง้ หมด

งบประมาณ (บาท)
๑,๐๐๒,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๔๖,๐๐๐.๐๐
๔,๐๔๘,๐๐๐.๐๐

งบประมาณ (บาท)
๑๒,๓๓๘,๔๐๐.๐๐
210,000.00
1,500,000.00
๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐
850,000.00
640,000.00
๑๖,๗๙๐,๔๐๐.๐๐

หมายเหตุ

-5โครงการทีย่ ังไมไดดาํ เนินการ
ลําดับ
โครงการ
1 โครงการกอสรางเขื่อนกันดินคลองอินทนิล
(ชวงที่ 3 ) หมูที่ 1
2 โครงการกอสรางเขื่อนกันดินคลองอินทนิล
(ชวงที่ 4) หมูที่ 1
3 โครงการติดตั้งหลอดไฟโซลาเซลล บริเวณ
ซอยหนองน้ําในคลํา หมูที่ 1
4 โครงการกอสรางเขื่อนกันดินคลองบางพอน
(ชวงที่ 2) หมูที่ 2
5 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ซอยบางขาม
หมูที่ 2
6 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยควนตาแทน 1 หมูที่ 2
7 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยตาฮวน หมูที่ 2
8 โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน ซอยทาเรือ –
เกาะแกว หมูที่ 3
9 โครงการกอสรางเขื่อนกันดินคลองหลังศาลเจา
ทาเรือ หมูที่ 3
10 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคูระบายน้ํา
ซอยจิตรลดาภิรมย 1 หมูที่ 4
11 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค
ชุมชน รพช.หมูที่ 4
12 โครงการซอมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา หมูที่ 4
13 โครงการติดตั้งประตูเหล็กมวนอาคารศูนย
สุขภาพชุมชนตําบลศรีสุนทร หมูที่ 4
14 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด
สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา หมูที่ 4
15 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคูระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยโตะหมีด ชวงที่ 2
หมูที่ 4

งบประมาณ (บาท)
3,300,000.00
2,200,000.00
๑,๕๕๔,๐๐๐.๐๐
1,540,000.00
1,041,200.00
987,000.00
2,131,500.00
4,640,000.00
1,500,000.00
817,500.00
600,000.00
200,000.00
250,000.00
2,700,000.00

๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

-6ลําดับ
โครงการ
16 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ
ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา หมูที่ 4
17 โครงการติดตั้งหลอดไฟโซลาเซลล บริเวณ
ขุมน้ําบางมะรวน หมูที่ 4
18 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปด
ถนนลิพอนใต หมูที่ 5
19 โครงการกอสรางคูระบายน้ําถนนลิพอนใตลิพอนบางกอก (ชวงที่ 2) หมูที่ 5
20 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยรวมใจ 4 หมูที่ 5
21 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคูระบายน้ํา
ซอยครูสุขอุทิศ หมูที่ 5
22 โครงการวางทอระบายน้ําคสล. พรอมบอพัก
คสล. สําเร็จรูป บริเวณซอยทุงนาเคียน หมูที่ 5
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟสตติกคอนกรีต
ซอยเซเวนขางตลาดแปะกุย หมูที่ 5
24 โครงการปรับปรุงถนน ซอยทุงนาเคียน หมูท่ี 5
25 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยตาแพรว หมูที่ 6
26 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด
พรอมทางเทาถนนศรีสุนทร ชวงบางเหนียวดํา
1-2 จํานวน 1 ขาง หมูที่ 7
27 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมสําเร็จรูปเชื่อมทาง
ซอยโรงเหล็ก-ซอยนพตาแกว 1 หมูที่ 7
28 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ซอยบอแรบานแขก หมูที่ 8
29 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยหัวหารสายใน 2
(เสียมบุตรอุทิศ) หมูที่ 8
30 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคูระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยหัวหารสายใน 3
(นิรภัยอุทิศ) หมูที่ 8
31 โครงการปรับปรุงโรงจอดประปาเปน
หองเก็บของ หมูที่ 8

งบประมาณ (บาท)
๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๒,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
1,467,000.00
910,000.00
1,250,000.00
562,000.00
220,000.00
๕๓๗,๐๐๐.๐๐
4,204,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00

2,800,000.00
2,958,400.00
2,630,000.00

873,550.00

500,000.00

หมายเหตุ

-7ลําดับ
โครงการ
32 โครงการปรับภูมิทัศนพอทานบอแรและศาลา
เอนกประสงคบานพอนบอแร หมูที่ 8
33 โครงการปรับปรุงลานจอดรถหนาบริเวณ
สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ชวงที่ 1)
หมูที่ 8
รวมทัง้ หมด

งบประมาณ (บาท)
500,000.00

หมายเหตุ

๗๓๑,๘๐๐.๐๐

51,574,950.00

4.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
4.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพ
4.2 อนุรักษ และสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงสืบไป
4.3 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ
4.4 สงเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการใหแกนักเรียน และประชาชนในทองถิ่น
4.5 สนับสนุนใหมีการกอสรางสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน
4.6 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เพื่อแสวงหาความรูในโลกกวางให
เกิดประโยชนกับการพัฒนาสติปญญาของเยาวชน
4.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนภาษาสากล เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการแขงขันกีฬาตะกรอศรีสุนทรคัพ
๒
โครงการแขงขันฟุตซอลประจําป เทศบาล
ตําบลศรีสุนทร
๓
โครงการแขงขันฟุตบอลประจําป เทศบาลตําบล
ศรีสุนทร
๔
โครงการแขงขันศรีสุนทรมินิมาราธอน
๕
โครงการสงทีมกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ตาง ๆ
6
โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา
7
โครงการจัดงานสดุดีทาวเทพกระษัตรี –
ทาวศรีสุนทร

งบประมาณ(บาท)
81,257.10
87,515.80
273,456.65
195,895.00
54,085.60
32,576.00
87,120.35

หมายเหตุ

-8โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
8
โครงการสงเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก
9
โครงการสงเสริมประเพณีการถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน
10
โครงการสงเสริมประเพณีงานเมาลิดกลาง
แหงประเทศไทย
11
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแกเยาวชนประชาชน
12
โครงการเขาคายภาคฤดูรอน
13
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทรและศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร
14
โครงการนําเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ดูงานแหลงเรียนรู
15
โครงการฝกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
16
โครงการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
17
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
18
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
รวมทัง้ หมด
โครงการที่ไมไดดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ
1
โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลศรีสุนทรสัมพันธ
๒
3
4

โครงการสงทีมนั กกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นประเพณี
ลอยกระทง
โครงการกอสรางอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร หมูที่ 5
รวมทัง้ หมด

งบประมาณ(บาท)
3,750.00
93,577.00

หมายเหตุ

289,976.00
149,816.00
๑๙๗,๙๔0.๐๐
148,580.00
6,136.00
124,706.00
198,300.00
2,450,931.00
265,407.๒๕
4,741,025.75

งบประมาณ (บาท)
50,000.00
130,000.00
200,000.00
3,750,000.๐๐
4,130,000.00

หมายเหตุ

-95.ดานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิต ดานสาธารณสุขมุงสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต ตามหลัก 3 อยู คือ อยูดีกินดี อยูดีมีสุข และอยูรอดปลอดภัยซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
5.1 มีการดูแลสุขภาพอนามัยใหป ระชาชนอยางตอเนื่องดวยการจัดหนวยเคลื่อนที่เขาบริการถึง
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
5.2 ดําเนินการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดโดยพลังแผนดิน
5.3 ควบคุมปองกัน และกําจัดพาหะนําโรค อยางมีประสิทธิภาพ
5.4 จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบรอยชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
ของประชาชน
5.5 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินใน
ระดับทองถิ่น
5.6 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชุมชน
โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการปองกันและรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม
๒
โครงการปองกันและรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต
๓
โครงการทําหมันและฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา
๔
โครงการผูประกอบการรานอาหาร
๕
โครงการรณรงคปอ งกันรักษาโรคเอดส
๖
โครงการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
๗
โครงการสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER
ONE
๘
โครงการ ฒ.ผูเฒา หิ้วปนโตเขาวัด เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
๙
โครงการจัดงานวันกตัญูผูสูงอายุ

๑๐

โครงการตา-ยาย สอนหลานสืบสานวัฒนธรรม
ไทย

งบประมาณ(บาท)
24,904.00

หมายเหตุ

24,904.00
๗๗,0๓๒.๕๐
๖,๙๓๙.00
๕,๘00.00
๒๑,๙๕๘.00
๙๙,๗๖๐.00
500.00
0.00

5,233.00

ดําเนินการโดย
ใชงบประมาณ
ของสปสช.

-10โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑๑ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผูสูงอายุ
และเครือขาย
๑๒ โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ
๑๓ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
๑๔ โครงการคนไทยใจอาสา
๑๕ โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดใหกับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่
๑๖
17

โครงการพิธีเปดอาคารศูนยสุขภาพชุมชนตําบล
ศรีสุนทร
โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลสวน
นวมินทรราชา 87 พรรษา
รวมทัง้ หมด

โครงการทีก่ าํ ลังดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ
1 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณ
สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา จํานวนไมนอย
กวา 8 จุด
๒ โครงการติ ด ตั้ งกล องวงจรป ด (CCTV) เพิ่ มเติ ม
ภายในสํ านั ก งานเทศบาล จํ า นวนไม น อ ยกว า
8 จุด
รวมทัง้ หมด
โครงการที่ไมไดดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ
๑ โครงการจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
แกผูพิการ
๒ โครงการฝกอาชีพใหแกผูมีรายไดนอย
ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ

งบประมาณ(บาท)
303,020.00
14,650.00
20,000.00
28,900.00
0.๐๐

หมายเหตุ

ดําเนินการโดย
ใชงบประมาณ
ของสปสช.

46,700.๐๐
198,000.๐๐
878,300.50

งบประมาณ (บาท)
500,000.๐๐

หมายเหตุ

220,000.๐๐

720,000.๐๐
งบประมาณ (บาท)
๒0,000.๐๐
๕0,000.๐๐

หมายเหตุ

-11โครงการที่ไมไดดําเนินการ
ลําดับ
โครงการ
๓ โครงการสงเสริมที่พักอาศัยใหแกผูพิการ
ผูดอยโอกาสและผูยากไร
๔ โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ
“สูงวัยเกมส”
๕ โครงการเทศกิจใกลชิดประชาชนชวงเทศกาล
วันหยุด
๖ โครงการแกไขปญหาภัยแลง

งบประมาณ (บาท)
1๐0,000.๐๐
๒0,000.๐๐
30,000.๐๐
150,000.๐๐

๗

โครงการแกไขปญหาอุทกภัยและวาตภัย

150,000.๐๐

๘

โครงการฝกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.
โครงการฝ ก อบรมและซ อ มแผนเกี่ ย วกั บ
การปองกันสาธารณภัยตางๆ ใหกับบุคลากร
ในหนวยงาน
โครงการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันสาธารณภัยตางๆ ใหกับนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่
โครงการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

50,000.๐๐

๙

๑๐

๑๑
๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

โครงการสายตรวจประจํ า ตํ า บลและดู แ ล
รักษาความสงบเรียบรอยในกิจกรรม สถานที่
และชวงเทศกาลตางๆ
โครงการอบรมและศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานให กั บ สมาชิ ก
อปพร.
โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือ่ นแผนชุมชน
แบบบูรณาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมเยาวชน
อาสาสมัครสาธารณสุข

50,000.๐๐

50,000.๐๐

50,000.๐๐
200,000.๐๐

100,000.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

10,000.๐๐

หมายเหตุ

-12ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

๑๖

โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)

50,000.๐๐

๑๗

โครงการติดตั้งศูนยควบคุมวิทยุรับ – สง
สําหรับ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทัง้ หมด

๒00,000.๐๐

หมายเหตุ

๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

6.ดานการเมือง และการบริหาร
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดวยความโปรงใสตรวจสอบได และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหาร
6.1 พัฒนาใหเปนองคกรแหงความทันสมัย พรอมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมมุงสูองคกรที่เปนเลิศ
ดานความพึงพอใจของประชาชน
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารของเทศบาลเปนประจําทุกป
6.3 มีศูนยขอมูลขาวสารหลายดานเพื่อใหประชาชนเลือกไดเพื่อการตรวจสอบและมีการปรับปรุง
ขอมูลใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็วทันเหตุการณ
6.4 สงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลและใหประชาชน มีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา
6.5 เสริมสรางระบบคุณธรรมและนําบริการที่ดีสูประชาชนดวยการปรับปรุงระบบบริการประชาชน
ใหเปนเชิงรุกมากขึ้น
6.6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอื่น
๒
โครงการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระแม แ ห งแผ น ดิ น
(12 สิงหามหาราชินี)
๓
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ
เทศบาล
๔
โครงการฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านเพิ่ ม พู น
ความรู แ ละประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานให แ ก
ผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางเทศบาล

งบประมาณ(บาท)
๑๕,000.00
๗๘,๘๒0.00
๑๗๙,๐00.00
๑๖๕,๕๗๑.00

หมายเหตุ

-13โครงการทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๕
โครงการจัดทําฐานขอมูลชุมชน
๖
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
7
โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
8
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

9

งบประมาณ(บาท)
576.00
๙,๒๖๔.00
1,000.00
๐.๐๐

หมายเหตุ

ดําเนินการ
แตไมไดใช
งบประมาณ
ของเทศบาล
ดําเนินการ
แตไมไดใช
งบประมาณ
ของเทศบาล

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10

๐.๐๐

รวมทัง้ หมด

44๙,๒๓๑.00

โครงการที่ไมไดดําเนินการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
1
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
2
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
รวมทัง้ หมด

งบประมาณ(บาท)
100,000.๐๐
40,000.๐๐
๑4๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

งบประมาณ(บาท)
4,000.00
6,000.00

หมายเหตุ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

3,500.00

สํานักปลัด

16,500.00

สํานักปลัด

20,000.00

สํานักปลัด

ครุภณ
ั ฑทดี่ ําเนินการจัดซือ้ แลว
ลําดับที่
ครุภณ
ั ฑ
1
จัดซื้อเกาอี้ทํางานขาเหล็ก จํานวน 2 ตัว
2
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานขนาดกลางมีลอ จํานวน
3 ตัว
3
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานขนาดใหญมีลอ จํานวน
1 ตัว
4
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง
5
จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 4 ตู

-14ครุภณ
ั ฑทดี่ ําเนินการจัดซือ้ แลว
ลําดับที่
ครุภณ
ั ฑ
6
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน
2 ตัว
7
โตะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
๘
จัดซื้อเลนสถายภาพ จํานวน 1 อัน
๙
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
๑๐ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
๑๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง
๑๒ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง
๑๓ จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับกระดาษ A 3
๑๔ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน
4 เครื่อง
๑๕ จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่อง
๑๖ จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 6 ตัว
๑๗ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 2 ตู
๑๘ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา
120 ซม. ชนิด 2 บานเลื่อน ดานหนาเปน
กระจก จํานวน 1 ตู
๑๙ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู
๒๐ จัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จํานวน
3 ตัว
๒๑ จัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
๒๒ จัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1KVA จํานวน 2
เครื่อง

งบประมาณ(บาท)
13,000.00

หมายเหตุ
สํานักปลัด

8,000.00
26,810.00
20,800.00

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

29,950.00

สํานักปลัด

15,950.00

สํานักปลัด

9,990.00

สํานักปลัด

6,990.00

สํานักปลัด

9,000.00

สํานักปลัด

11,250.00

สํานักปลัด

15,000.00
8,400.00
3,500.00

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

19,600.00
4,500.00

กองคลัง
กองคลัง

16,900.00

กองคลัง

7,980.00

กองคลัง

-15ลําดับที่
ครุภณ
ั ฑ
๒๓ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน
1 เครื่อง
๒๔ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
๒๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครือ่ ง
๒๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED สี จํานวน 2 เครื่อง
๒๗ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5 เครื่อง
๒๘ จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด
๒๙ จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น พรอมที่นอน
๓๐

จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)

๓๑

โครงการจัดซื้อกระจกโคงจราจรพรอมติดตั้ง
จํานวน 20 ชุด
จัดซื้อเกาอี้ทํางานขาเหล็ก จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน
3 ตัว
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก จํานวน 7 ตู

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

งบประมาณ(บาท)
28,900.00

หมายเหตุ
กองคลัง

21,890.00

กองคลัง

15,950.00

กองคลัง

33,800.00

กองคลัง

11,250.00
7,500.00

กองคลัง
กองคลัง

27,000.00

4,000.00
4,000.00
12,000.00

สํานักปลัด
(งานปองกันฯ)
สํานักปลัด
(งานปองกันฯ)
สํานักปลัด
(งานปองกันฯ)
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

15,990.00

กองการศึกษา

7,800.00

กองการศึกษา

3,800.00

กองการศึกษา

8,000.00
34,300.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ

86,000.00
160000

-16ลําดับที่
ครุภณ
ั ฑ
๔๐ จัดซื้อโตะโฟเมกาสีขาว จํานวน 5 ตัว

๔๑

จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว

๔๒

จัดซื้อตูยา จํานวน 1 ตู

๔๓

จัดซื้อคูลเลอรตมน้ํารอน จํานวน 1 ตัว

4,600.00

๔๔

จัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 1 เครื่อง

9,400.00

๔๕

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

16,990.00

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องแท็ปเล็ต พรอมโปรแกรม จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
/ ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
จัดซือ้ เกาอี้ จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร(บานเลื่อนกระจก)
จํานวน 1 ตู
จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน
1 เครื่อง

6,000.00
10,000.00
11,500.00
15,990.00

หมายเหตุ
กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ/
ศพด.
กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ
กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ
กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ
กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ
กองการศึกษา/
โรงเรียนอนุบาลฯ/
ศพด.
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

18,900.00

กองสาธารณสุขฯ

16,900.00

กองสาธารณสุขฯ

4,800.00
3,800.00

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

4,000.00
3,500.00

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

15,600.00
5,000.00
104,860.00

กองชาง
กองชาง
กองชาง

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

งบประมาณ(บาท)
9,000.00

3,100.00
690.00

-17ลําดับที่
ครุภณ
ั ฑ
๕๙ จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 1 ตัว
๖๐ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง
๖๑ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง
๖๒ จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 ชุด
63 จัดซื้อรถยนตตรวจการณแบบขับเคลื่อน 4 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 CC
จํานวน 1 คัน
64 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000
BTU จํานวน 1 เครื่อง
65 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000
BTU จํานวน 2 เครื่อง
66 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000
BTU จํานวน 1 เครื่อง
67 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ชัน้ จํานวน 2 ตู
รวมทัง้ หมด
ครุภณ
ั ฑทกี่ าํ ลังดําเนินการจัดซื้อ
ลําดับที่
ครุภณ
ั ฑ
1
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน 1 คัน
2
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร ขนาด 8 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 3 ถัง
รวมทัง้ หมด

งบประมาณ(บาท)
7,800.00

หมายเหตุ
กองชาง

31,900.00

กองชาง

4,500.00

กองชาง

7,500.00

กองชาง

1,570,000.๐๐

สํานักปลัด

๒๐,๐00.00

กองคลัง

๔๒,๐00.00

กองคลัง

๒๘,๐00.00

กองสาธารณสุขฯ

๕,๐00.00
2,741,130.00

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณ(บาท)
3,700,000.๐๐
545,050.๐๐

หมายเหตุ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

๔,๒๔๕,๐๕๐.๐๐

-18ครุภณ
ั ฑทยี่ งั ไมไดดาํ เนินการจัดซือ้
ลําดับที่
ครุภณ
ั ฑ
1
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 4 WD แบบดับเบิ้ลแค็บ
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,800 CC จํานวน 1 คัน
2
จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู
รวมทัง้ หมด
ครุภณ
ั ฑทยี่ กเลิกการจัดซื้อ
ลําดับที่
ครุภณ
ั ฑ
๑
จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง
๒
จัดซื้อกระดิ่งเตือนเวลา จํานวน 1 อัน
3
จัดซื้อสุขภัณฑสําหรับเด็ก แบบ 2 ชิ้น จํานวน
3 ชุด
รวมทัง้ หมด

งบประมาณ(บาท)
1,252,900.๐๐

หมายเหตุ
กองชาง

๑๖,๕00.00
1,269,400.๐๐

กองคลัง

งบประมาณ(บาท)
๔,๐๐๐.๐๐
๑๓,๕๐๐.๐๐
๑๒,๐00.00

หมายเหตุ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

29,๕๐๐.๐๐

ตลอดระยะเวลาในการบริ ห ารงานที่ ผ า นมา กระผมพร อ มด ว ยคณะผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงาน สงผลใหการดําเนินงานประสบ
ผลสําเร็จดวยดีตลอดมา และจะมุงมั่นพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ใหมีศักยภาพ นําไปสูชุมชนที่นาอยูอยาง
ยั่งยืนตลอดไป

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร
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นายวรวุฒิ ทรงยศ
นายกเทศมนตรีตาํ บลศรีสนุ ทร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖1
*****************************************
สรุปผลการดําเนินงานปฏิบตั งิ านตามนโยบายเทศบาลตําบลศรีสนุ ทรตามกรอบแนวทางในการพัฒนา
ของนโยบาย 6 ดาน
1.ดานเศรษฐกิจ
2.ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.ดานการสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ
5.ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.ดานการเมืองและการบริหาร
1.ดานเศรษฐกิจ

2.ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
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3.ดานการสาธารณูปโภคและโครงสรางพืน้ ฐาน

4.ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ

5.ดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
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6.ดานการเมืองและการบริหาร

