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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕61 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 
๑. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการศึกษา การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานรัฐพิธี  
และวันส าคัญต่างๆ สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนาตลอดจนสร้างจิตส านึกให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแยกเป็น
โครงการหรือกิจกรรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. โครงการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเข้าพรรษาประจ าปี 2561 งบประมาณ 1,702  บาท 

๒. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2561 งบประมาณ 5,400  บาท 
 3. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 
11,200  บาท 

4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66  พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  
งบประมาณ  13,710  บาท 
 5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2561 ไม่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ปตท. 10,000  บาท 
 6. ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องใน  วันปิยมหาราช 

8. กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล โครงการปลอดภัยเป็นดี โครงการถวายเทียน
พรรษา โครงการไหว้ครู กิจกรรมวันปีใหม่โครงการวันแม่ โครงการวันพ่อ  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
โครงการลอยกระทงโครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครอง 
 
  

๒. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตทาง 

การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
โดยแยกเป็นโครงการหรือกิจกรรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรภายในต าบลเงินงบประมาณตาม  
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 

๒. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การท าดอกไม้เพ่ือพุทธบูชา ประจ าปี 2561 ไม่ใช้งบประมาณ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

3.  โครงการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายด้วยการผลิตวุ้นมะพร้าว ประจ าปี 2561 ไม่ใช้งบประมาณ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 4.  โครงการสร้างอาชีพตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ งบประมาณ 9,520  บาท  

 
๓.  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ตลอดจน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร ฯลฯ โดยแยกเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
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โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกคอน 
กรีต สายบ้านนายเหล็กเฮียง  แซ่ล้อ หมู่ที่ 
3  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนดวงเงิน 
2,261,700.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,708,700 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จ านวน 
553,000 บาท) 

  

2. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนเทพนคร ซอย 5 หมู่ที่ 1 

ช่วงที่ 1  เร่ิมจาก กม.+0.150 ถึง กม.+
0.216 ผิวจารจรกว้าง  5.00  เมตร ยาว 
66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจารจร
ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มอก.
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล. 
จ านวน 7 บ่อ  

ช่วงที่ 2 เร่ิมจาก กม.+0.216 ถึง กม.+
0.272 ผิวจารจรกว้าง  6.00  เมตร ยาว 
56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจารจร
ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด  ส่งมอบงานวันที่
30  ตุลาคม  2560โดยท าตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 13/2560ลงวันที่  1  สิงหาคม  
2560 งบประมาณ 385,000.- บาท 
(จากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางบัวผัน  ทองคงหาญ หมู่
ที่ 4 ขนาดผิวจารจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 
253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจารจร
ไม่น้อยกว่า 1,012 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด  ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 17/2560ลงวันที่ 11 กันยายน  
2560วงเงิน464,000.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

  

4. โครงการก่อสร้างหอถังน้ าประปาหมู่ที่ 4
ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) 
พร้อมวางท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 13.5 
ขนาด 4 นิ้ว ยาวรวม 666 เมตร และท่อ
เมนประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด  3 นิ้ว 
ยาวรวม 500 เมตร พร้อมเชื่อมเข้าระบบ
ประปาเดิม พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม  2560 วงเงิน1,490,000.- 
บาท(ตั้งจ่ายจากเงินสะสม) 

  

5. โครงการก่อสร้างหอถังน้ าประปาหมู่ที่ 3 
ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) 
พร้อมวางท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 13.5 
ขนาด  4 นิ้ว ยาวรวม 338 เมตร พร้อม
เชื่อมเข้าระบบประปาเดิม พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหมตามสัญญาจ้างเลขที่ 
11/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2560 
วงเงิน1,220,000.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินสะสม) 

  

6.โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า พร้อม
ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6   
1.บริเวณหลังวัดหนองปลาไหล ขนาด  
0.80 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
(มอก. ชั้น 3) ขนาด   0.80 เมตร จ านวน 
5 ท่อน   
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โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. บริเวณล ารางที่ดินนายธวัช 
ห้วยหงษ์ทองและที่ดินนางสุรางค์รัตนบุตร  
ขนาด  0.80 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาด  0.80 
เมตร จ านวน 3 ท่อน พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 
19/2560 ลงวันที่ 27  กันยายน  
2560 วงเงิน231,800.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

 

7. โครงการวางท่อเมนประปา ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว  เส้นบ้านนายเชิด        
มีสา  หมู่ที่ 6 ระยะทาง 730 เมตร  
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหม ตามสัญญาจ้างเลขที่
9/2561  ลงวันที่ 9  เมษายน  2561  
วงเงิน97,000.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินสะสม) 

  

8. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยเทพนคร 4-5  
ขนาดผิวจารจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีผิวจาร
จรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร   ไหล่ทาง
หินคลุก 0.00-0.50 เมตร  พร้อมวางท่อ
ประปาขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 88 
เมตร พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
ตามสัญญาจ้างเลขที2่/2561  ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 วงเงิน 404,900.- (ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นปากทางทับมะเขือ ถึงบ้านนาย
วินัย  เนียมพันธ์ หมู่ที่ 4  ขนาดผิวจารจร
กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
170 เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า 595  
ตร.ม.  ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร  
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 
ปูาย รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพัง
โหม ตามสัญญาจ้างเลขท่ี4/2561  ลงวันท่ี 
2  เมษายน  2561  วงเงิน435,500.- 
บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

  

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบคลองส่งน้ าสายวัดหนองขาม 
เส้นบ้านนายจักรพงศ์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  หมู่ที่  
4  ขนาดผิวจารจรกว้าง 4.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีผิวจารจร
ไม่น้อยกว่า 450  ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
0.00-0.50 เมตรพร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบอบต. ทุ่งกระพังโหม
ก าหนด ตามสัญญาจ้างเลขท่ี5/2561  ลง
วันท่ี 2  เมษายน  2561 วงเงิน329,500.- 
บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินสะสม)  

  

11.โครงการปักเข็มป้องกันดินพังทลาย เส้น
บ้านนางจันที  ตรีแจ่มจันทร์ หมู่ที่ 4            
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 
ปูาย รายละเอียดตามแบบอบต.ทุ่งกระพังโหม 
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี6/2561  ลงวันท่ี  2  
เมษายน  2561  วงเงิน 234,000.-บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินสะสม) 

  

12. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสต์             
ติกคอนกรีต ถนนทางเข้า รพ.สต.               
ทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจารจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 185  
เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า 925  
ตารางเมตร  พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี10/2561  ลงวันท่ี  19  
เมษายน  2561 วงเงิน 299,000.- บาท(ตั้ง
จ่ายจากเงินสะสม) 
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โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้านนางเทียน 
บุตรดี  หมู่ที่  4  ขนาดผิวจารจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 
เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า 625  
ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 
เมตรพร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ทุ่งกระพังโหมก าหนด ตาม
สัญญาจ้างเลขที3่/2561  ลงวันที่ 14  
กุมภาพันธ์ 2561 วงเงิน465,000บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

  

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนางสาวเอ้ืออารีย์ ลาวัณย์
วิสุทธิ์  หมู่ที่  5 ขนาดผิวจารจรกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 
เมตร หรือมีผิวจารจรไม่น้อยกว่า 210  
ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก 0.00-0.50 
เมตรพร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ทุ่งกระพังโหมก าหนด  ตาม
สัญญาจ้างเลขที8่/2561  ลงวันที่ 9  
เมษายน  2561 วงเงิน 156,000.-บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินสะสม) 

  

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านนางโสภา หงี่อ้น หมู่ที่ 3  
ขนาดผิวจารจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 108 เมตร หรือมีผิวจาร
จรไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก 
0.00-0.50 เมตร  พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งกระพังโหม
ก าหนด  ตามสัญญาจ้างเลขที7่/2561  
ลงวันที่  9  เมษายน  2561  วงเงิน
318,000.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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โครงการ ภาพก่อนด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นบ้านนายอ าพร  โทงแก้ว ถึง
บ้านนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด  หมู่ที่  5 
ขนาดผิวจารจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีผิวจาร
จรไม่น้อยกว่า 500  ตารางเมตร  ไหล่
ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตรพร้อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ปูาย รายละเอียดตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมก าหนด  
ตามสัญญาจ้างเลขที1่1/2561  ลงวันที่ 
19  เมษายน  2561  วงเงิน371,500.- 
บาท(ตั้งจ่ายจากเงินสะสม) 

  

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,162,900  บาท 
*งบประมาณรวมทั้งที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และเงินสะสม  
 

 
๔. การพัฒนาด้านสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข การรณรงค์ 
ปูองกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการ
ด าเนินงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ฯลฯ โดย
แยกเป็นโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

๑. โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 99,680  บาท 
๒. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ก าแพงแสน  ๗๙  คัพ 
๓. โครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ปุวยติดเตียง ประจ าปี 2561ไม่ใช้งบประมาณขององค์การบริหาร  

ส่วนต าบลได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากห้างเทสโก้โลตัส สาขาก าแพงแสน จ านวน 34,959  บาท 
4.โครงการบ้านน่าอยู่ น่าดู น่ามอง ประจ าปี  2561 
5. โครงการส่งเสริมผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจ าปี 2561 งบประมาณ  

48,650  บาท 
6.  โครงการรณรงปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา งบประมาณ 37,884  บาท  
7.  กิจกรรมตั้งด่านตรวจยาเสพติด 

 8.กิจกรรมตั้งจุดตรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2561 งบประมาณ 10,500   
บาท 

 9.  กิจกรรม ตั้งจุดตรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2561 งบประมาณ 10,500   
บาท 

10. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ งบประมาณ 26,912  บาท 
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11. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
งบประมาณ 13,877  บาท 
 12. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ 25,450  บาท  
 13. โครงการอบรมรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน  
 14. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 42,810  บาท  
 15.โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคผู้สูงอายุ  งบประมาณ 137,232  บาท  
 16.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต่อต้านยาเสพติด ก าแพงแสน 79 คัพ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2561 งบประมาณ 24,300  บาท 
 

๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย และสิงปฎิกูลภายในต าบล เฝูาระวัง บ ารุงรักษาแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ า
ต่างๆ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเฝูาระวัง แหล่งน้ าต่างๆ โดยแยกเป็นโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. โครงการปรับภูมิทัศน์ 

2.  กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  กิจกรรมท าความสะอาดคูคลอง  
4. โครงการพัฒนาและท าความสะอาดที่สาธารณะ 
5. โครงการอาสาสมัครรักษ์โลก 

 
 

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

พัฒนาบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ฯลฯ โดยแยกเป็น
โครงการ/ กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. จัดประชาคม  
 ๒.จัดประชุมสภาสมัยสามัญ จ านวน  4  สมัย    
 

 

----------------------------------------------------------------- 


