รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
www.buengmalu.go.th

ประกาศ อบต.บึงมะลู
เรื่ อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผบู้ ริ หารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ผบู้ ริ หารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน โดย
อย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บึงมะลู จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและกากับการบริ หารจัดการอบต.บึงมะลู ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บึงมะลู
"บึงมะลูตาบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี คนมีคุณภาพการศึกษา น้อมนาพาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริ หารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน "
ข. พันธกิจ ของอบต.บึงมะลู
พัฒนาตาบลบึงมะลูให้เป็ นตาบลน่าอยู่ มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและมีมาตรฐาน ผูค้ นได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ รักษาไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม พร้อมทั้งน้อมนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การ
ปฏิบตั ิในพื้นที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการบริ หารจัดการที่ดีโดยให้มีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน
ค. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของอบต.บึงมะลูได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3. แผนงานการเกษตร
4. แผนงานการพาณิ ชย์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและแข่งขันได้
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
2. แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
6. แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
8. แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ง. การวางแผน
อบต.บึงมะลู ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญั ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.บึงมะลู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

2561

ยุทธศาสตร์

จานวน

2562

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

2563
จานวน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

69 15,934,903.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและแข่งขันได้

11

660,000.00

11

350,000.00

22

1,210,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

41 1,820,000.00

49

2,471,700.00

84

318,880.00

5

626,000.00

12 1,044,700.00

12

783,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ
รวม

138 19,778,483.00

64 18,090,839.00

141 22,321,539.00

138 174,505,657.00

2564
จานวน

2565

งบประมาณ

247 264,663,222.00

จานวน

งบประมาณ

275 226,370,103.00

1,760,000.00

31

2,320,000.00

15,833,000.00

95 18,263,000.00

95

19,743,000.00

56

13,805,000.00

65 14,254,500.00

62

12,945,000.00

20

3,765,000.00

8,781,900.00

21

9,463,000.00

320 209,118,657.00

27

24

458 307,722,622.00

484 270,841,103.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผูบ้ ริ หารอบต.บึงมะลู ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 180 โครงการ งบประมาณ 19,007,204 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

67

8,032,179.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

12

173,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

51

1,092,600.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

38

8,973,750.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ

12

735,675.00

180

19,007,204.00

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บึงมะลู มีดงั นี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(เส้น
อนามัยม.3-ม.9 บ้านหนองตลาด)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
221,540.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -มีไฟฟ้าใช้ในการทาเกษตรกรรม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ไฟฟ้าฯเกษตร(เส้น อนามัยม.3ม.9 บ้านหนองตลาด )ระยะ
2500 ม)

2.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(เส้น
ม.6-ม.17)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
339,126.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -มีไฟฟ้าใช้ในการทาเกษตรกรรม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(เส้นม.6-ม.
17)ยาว 800ม.

3.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม 7
(เส้น ม7-หนองน้ าแดก)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
535,033.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -มีไฟฟ้าใช้ในการทาเกษตรกรรม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(เส้น ม7หนองน้ าแดก)600ม.

4.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเกษตรหมู่ที่17(
หมู่17-คุม้ โนนสวรรค์)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
355,784.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -มีไฟฟ้าใช้ในการทาเกษตรกรรม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ไฟฟ้าไฟฟ้าเกษตร คุม้ โนน
สวรรค์ระยะ 700 เมตร

5.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(เส้น
ม.20-ดงหมื่นแตน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
387,696.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -มีไฟฟ้าใช้ในการทาเกษตรกรรม
สานักช่าง, สานักการช่าง

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(เส้น ม.1-ม.
2)ยาว 1500 ม

6.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.หมู่ 1 (เส้น บ้านนาย
ปรี ชา ประสงค์ )

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
489,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนคสล.ขนาด (ตามแบบ อบต.
กาหนด)

7.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 1 บ้านบึง
มะลู(เส้นบึงมะลู-ห้วยทิพย์)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกกว้าง 3 ม.ยาว
1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

8.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม หมู่ 1 (เส้น ม.1บ้านพรทิพย์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกและป้องกันน้ าท่วม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-สะพานท่อเหลี่ยม 1 แห่ง ขนาด
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

9.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2บ้านน้ าขวบ(ภายใน
ศาลา ม.2-ทางไป บ.หัวทด)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
491,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด หนา 0.15X4ม.
ยาว300ม(แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
10.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2บ้านน้ าขวบ(เส้น
บ้านนายสมเดช ยิ่งชาติ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด 0.15X3 ม.ยาว
67 ม(แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
11.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 2 บ้านน้ า
ขวบ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่2จานวน
5เส้น(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
12.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่2บ้านน้ าขวบ(เส้น
บ้านนายบุญเลียง- บ้านนายสมเกียรติ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด 0.15X4ม.ยาว
100ม(แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
13.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 ?เส้น คุม้ ตะวันตก
หมู่บา้ น)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
14.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 3 (เส้น
หน้าวัดบ้านตาแท่น)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
15.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ ง ถนน คสล.(เส้นหมู่ 3 ?บ้านโนน
เปื อย)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด 0.15X5.ม ยาว 50
เมตร( แบบอบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
16.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง ถนน คสล.(เส้นหมู่ 3 ?
วัดบ้านตาแท่น)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด 0.15X5.ม ยาว 67
เมตร( แบบอบต)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
496,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
33,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด หนา 0.15X4.ม
ยาว 235เมตร( แบบอบต)

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง3.5 ม.
ยาว 146 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
17.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 3 (เส้น
ชอยบ้านคนพิการ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง2.5 ม.
ยาว 82 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
18.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม บ้านโนนดู่ หมู่ 4
(ม.4-บ้านหัวทด)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกและป้องกันน้ าท่วม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-สะพานท่อเหลี่ยม 1 แห่ง (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
19.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 4 บ้าน
โนนดู่(เส้น ม.4-หนองนบ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง2.5 ม.
ยาว 600 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
20.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างร่ องระบายน้ าหมู่ 5 บ้านโนนแสน
คา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
397,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกและป้องกันน้ าท่วม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ร่ องระบายน้ า คสล. 1 เส้น (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
21.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 5 บ้านโนน
แสนคา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่5จานวน
5เส้น(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
22.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ ง ถนน คสล.(เส้นแยกหมู่ 5 ?บ้าน
โนนเยาะ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนน คสล.ขนาด หนา
0.15X5.ม ยาว 110เมตร(
แบบอบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
23.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 6 บ้านโนน
เยาะ(เส้น ม.6-หมู่ 8)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง3.0 ม.
ยาว 900 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
24.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.หมู่ 6 บ้านโนนเนาะ(
เส้นม.6-,ม5)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ปูพ้ืนยางแอทฟัสติกยางพารา 5%
คอนกรี ต (ตามแบบอบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
25.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.หมู่ 7 บ้านโนนศิริ( ม.
7-บ.ป่ าอ้อย)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ปูพ้ืนยางแอทฟัสติกยางพารา 5%
คอนกรี ต ขนาด (ตามแบบอบต.
กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
26.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 7 บ้าน
โนนศิริ(เส้น ม.7-หนองน้ าแดก)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง3.0 ม.
ยาว 690 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
27.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8บ้านหนองศาลา(ม.
8-คุม้ เหนือ-ซอยบ้านนายเดช)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด หนา 0.15X4เมตร
ยาว150ม(แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
28.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 8 บ้าน
หนองศาลา(เส้น ม.8-หนองน้ าแดก)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่8 (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
29.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9บ้านหนองตลาด
(เส้นข้างวัดบ้านหนองตลาด)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด หนา 0.15X5เมตร
ยาว 120 ม(แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
30.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 9 บ้าน
หนองตลาด(เส้น ม.9-ทุ่งตาเหมา)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
31.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10บ้านโนนเปื อย
(เส้น ม.10-บ้านท่าสว่าง)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
32.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.หมู่ 10 บ้านโนนเปื อย
(คุม้ 4)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด 0.15X4เมตรยาว
90 ม(แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
33.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.หมู่ 10 บ้านโนนเปื อย
(คุม้ 2)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด หนา 0.15X5เมตร
ยาว 110 ม(แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
34.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 10บ้าน
โนนเปื อย(เส้นม.10-บ้านท่าสว่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง 3 ม.
ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
35.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 (เส้น ม 11-ม.
6)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
36.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง2.5 ม.
ยาว 1000 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
397,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

ถนนคสล. หนา 0.15X4ม.ยาว
2500 ม(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
479,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด หนา 0.15X5เมตร
ยาว 3000ม(แบบ อบต)

โครงการปรับปรุ งถนนถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 11
บ้านถนนวิหาร

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่11จานวน
5เส้น(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
37.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 11บ้าน
ถนนวิหาร( เส้นนา รตต.วุฒิชยั -นานายโห พงษ์ ชาติ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง 2.5 ม.
ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
38.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่12(เส้นคุม้ บ้านห้วย
ฯ-ปากทาง221)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
479,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด หนา 0.15X5เมตร
ยาว 2000 ม(แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
39.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 12
บ้านหนองตาอุด-ห้วยเปี่ ยมสุข(เส้น ม.12-หนอง
ซาไฮ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, - -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่12(ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
40.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.หมู่ 12บ้านหนองตา
อุด-ห้วยเปี่ ยมสุข(เส้น กลางบ้าน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-คสล.ขนาด 0.15X5 ม ยาว
61 ม (ตามแบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
41.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่13(เส้น.13-บ.ทราย
ทอง ต.เสาธงชัย)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
42.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่13บ้านศรี สะอาด
(เส้น.13-ข้างวัดฯ)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
387,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนน คสล.ขนาด หนา 0.15X4
เมตรยาว 1500ม แบบอบต)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนน คสล.ขนาด หนา 0.15X4
เมตรยาว 150ม(แบบอบต.)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
43.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่13บ้านศรี
สะอาด(เส้น.13-ดงเงิน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง 3 ม.
ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
44.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างร่ องระบายน้ าหมู่ 14บ้านตาแท่น
ตะวันออก

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
399,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกและป้องกันน้ าท่วม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ร่ องระบายน้ า คสล. (ตามแบบ
อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
45.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 14บ้านตา
แท่นตะวันออก(เส้น ม.14-หนองกี)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู14(ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
46.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างร่ องระบายน้ าหมู่ 14 บ้านตาแท่น
ตะวันออก หน้าศพด

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกและป้องกันน้ าท่วม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ร่ องระบายน้ า คสล.
0.50x115ลึกเฉลี่ย0.50 ม
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
47.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่15(เส้น ม.15-บ้าน
ทรายทอง ต.เสาธงชัย)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
387,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
48.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 15บ้านศรี
ลาดวน(ม.15-บ้านทรายทอง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่15(ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
49.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่15(เส้น ม.15-วัด
บ้านศรี ลาดวน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนน คสล.ขนาด หนา 0.15X4
ม. ยาว 22 ม.(แบบอบต.)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
50.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่15(เส้น ม.15-บ้าน
นายสุนนั ระดวง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

--ถนน คสล.ขนาด หนา
0.15X3 ม. ยาว 85 ม.(แบบ
อบต.)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
51.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างร่ องระบายน้ าหมู่ 16บ้านบึงมะลู
หนือ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
325,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกและป้องกันน้ าท่วม
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ร่ องระบายน้ า คสล. 1 เส้น (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
52.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 16บ้าน
บ้านบึงมะลูเหนือ(เส้น ม.16-แก่งตะวัน)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง 3 ม.
ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
53.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่17(เส้นคุม้ โนนสี ดา
ม.17)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนน คสล.ขนาด หนา 0.15X4
ม.ยาว 59 ม (แบบ.อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
54.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 17 บ้าน
โนนเกตุ เส้น ม.17- ม.6 หนองแวง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 17(ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.หมู่18(เส้น.18-ม.13)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ปูพ้ืนยางแอทฟัสติกยางพารา 5%
คอนกรี ต ขนาด 0.05X5 ยาว
160 เมตร (ตามแบบอบต.
กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
55.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

-คสล.ขนาด หนา 0.15X4เมตร
ยาว 1000 แบบ อบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
56.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรังสายบ้านหนองศาลาใต้
หมู่ที่ 18 (ถนน ทช.ศก.3011-คลองy13)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

ลงหิ นคลุกผิวจราจร (ตามแบบ
อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
57.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่19(เส้นข้าง รพ.สต.
บึงมะลู)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนน คสล.ขนาด 0.15X3.5ม.
ยาว 116ม (แบบอบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
58.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 19บ้าน
ถนนวิหารใต้ เส้น ม.19- ที่ทาการ อบต.บึงมะลู

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 19 (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
59.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ นคลุกหมู่ 20 บ้าน
โนนเยาะเหนือ(เส้น ม.20-ป่ าช้า-หนองกะเดา)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ถนนลูกรัง/หิ นคลุก กว้าง 2.5 ม.
ยาว 750 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม
(แบบอบต)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
60.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.หมู่ 20บ้านโนนเยาะ
เหนือ( ม.20-ม.7)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ปูพ้ืนยางแอทฟัสติกยางพารา 5%
คอนกรี ต ขนาด (ตามแบบอบต.
กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
61.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการประชาอาสาปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
62.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการคลองสวย น้ าใส ใส่ใจธรรมชาติ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาความสะอาดคลองน้ า
40,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สะอาด
สานักช่าง, สานักการช่าง

-กิจกรรมทาความสะอาดคลอง
จานวน 1 คลอง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
63.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ) ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
บึงมะลู

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-ดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์พนั ธุกรรม
พืช ปี ละ1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
64.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ 1บ้านบึง
มะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
65.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น(หมู่ 18บ้าน
หนองศาลาใต้

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้เพียงพอและ
500,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
ทัว่ ถึง
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ระบบประปาแบบหอถัง (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
66.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น(หมู่ 19บ้าน
ถนนวิหารใต้

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้เพียงพอและ
500,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
ทัว่ ถึง
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ระบบประปาแบบหอถัง (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
67.
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น(หมู่ 8 บ้าน
หนองศาลา)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้เพียงพอและ
334,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
ทัว่ ถึง
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ระบบประปาขนาดกลาง(ตาม
แบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
68.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้ อผ้าสตรี

-เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-เพื่ออนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้เพียงพอและ
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
ทัว่ ถึง
สานักช่าง, สานักการช่าง

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อส่งเสริ มอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริ ม

-กิจกรรมปลูกป่ าปี ละ 1 ครั้ง

-ปรับปรุ งระบบหมู่บา้ น(ตามแบบ
อบต.กาหนด)

-อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณ
กลุ่มอาชีพม.1-ม.20

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
69.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพการทาขนม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
70.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

โครงการส่งเสริ มอนุรักษ์พนั ธุ์ขา้ วพื้นบ้านคุณภาพดี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
71.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

โครงการศูนย์การเรี ยนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.บึงมะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
72.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

โครงการส่งเสริ มอาชีพการเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
73.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเริ มการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรี ยนบ้านโนนแสนคาฯ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
20,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
โรงเรี ยน
สานักช่าง, สานักการช่าง

-อุดหนุนงบประมาณดาเนิ นงานปี
ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
74.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเริ มการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรี ยนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริฯ

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรี ยน

-อุดหนุนงบประมาณดาเนิ นงานปี
ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
75.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเริ มการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรี ยนบ้านหนองตลาด-โนนเปื อย

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรี ยน

-อุดหนุนงบประมาณดาเนิ นงานปี
ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
76.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเริ มการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรี ยนบ้านตาแท่น

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรี ยน

-อุดหนุนงบประมาณดาเนิ นงานปี
ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
77.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเริ มการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรี ยนบ้านน้ าขวบ-โนนดู่

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรี ยน

-อุดหนุนงบประมาณดาเนิ นงานปี
ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
78.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเริ มการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรี ยนบ้านบึงมะลู

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรี ยน

-อุดหนุนงบประมาณดาเนิ นงานปี
ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
79.
การเกษตรให้พ่ งึ ตนเองและ
แข่งขันได้

อุดหนุนโครงการส่งเริ มการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรี ยน

-อุดหนุนงบประมาณดาเนิ นงานปี
ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบตั ิเหตุทางถนนช่วง
80. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
เทศกาลปี ใหม่
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออานวยความสะดวกลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล - จัดตั้งจุดตรวจ/บริ การประชาชน
เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ ช่วงเทศกาลปี ใหม่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบตั ิเหตุทางถนนช่วง
81. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
เทศกาลสงกรานต์
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่ออานวยความสะดวกลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล - จัดตั้งจุดตรวจ/บริ การประชาชน
เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
33,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อส่งเสริ มอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริ ม

-อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณ
กลุ่มอาชีพม.1-ม.20

-เพื่ออนุรักษ์พนั ธุ์ขา้ วพื้นบ้าน

-ส่งเสริ มการผลิตพันธุ์ขา้ วพื้นบ้าน
คุณภาพดี 1 ครั้ง

-เพื่อจัดทาศูนย์การเรี ยนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-ดาเนินการศูนย์การเรี ยนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

-ส่งเสริ มอาชีพอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์

-อบรมส่งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ปี ละ
1โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
82. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการป้องกันอัคคีภยั
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพิ่มประสิ ทธิภาพการการป้องกันภัยอัคคีภยั

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
83. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ โครงการการบริ การแพทย์ฉุกเฉิ น อบต.บึงมะลู
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานการบริ การแพทย์ บริ การแพทย์ฉุกเฉิ น ตลอด 24
ฉุกเฉิ น
ชม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
84. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ปี ละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
85. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค
พิษสุนขั บ้า

จัดกิจกรรมให้ความรู้และฉี ด
วัคซี นป้องกันโรคปี ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการสารวจจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
86. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
พระราชดาริ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อสารวจจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ -เพื่อ -สารวจจานวนสัตว์และขึ้น
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
ทะเบียนสัตว์ จานวน 20 หมู่บา้ น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
87. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ ๑ บ้านบึงมะลู
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
88. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 2 บ้านน้ าขวบ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
89. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 3 บ้านตาแท่น
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
90. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 4 บ้านโนนดู่
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
91. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 5 บ้านโนนแสนคา
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
92. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 6 บ้านโนนเยาะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
93. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 7 บ้านโนนศิริ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
94. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองศาลา
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
95. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 9 บ้านหนองตลาด
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
96. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 10 บ้านโนนเปื อย
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
97. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 11 บ้านถนนวิหาร
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการป้องกัน
อัคคีภยั ปี ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
98. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 12 บ้านหนองตาอุด-ห้วยเปี่ ยมสุข
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
99. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 13 บ้านศรี สะอาด
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
100. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 14 บ้านตาแท่นตะวันออก
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
101. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 15 บ้านศรี ลาดวน
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
102. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 16 บ้านบึงมะลูเหนือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
103. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 17 บ้านโนนเกตุ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
104. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 18 บ้านหนองศาลาใต้
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
105. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมูท่ ี่ 19 บ้านถนนวิหารใต้
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

-โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
106. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หมู่ที่ 20 บ้านโนนเยาะเหนือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการตามพระราชดาริ 3
โครงการ

สานักปลัด อบจ., สานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อสงเคราะห์ผดู้ อ้ ยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สงเคราะห์ผดู้ อ้ ยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและ
107. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
ผูป้ ระสบภัย
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการส่งเสริ ม/พัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ(เนื่องในวัน
108. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
ผูส้ ูงอายุแห่งชาติ)
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
1,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่ม
109. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
สตรี ต.บึงมะลู
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
110. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ โครงการส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
27,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมให้ผสู้ ูงอายุ -เพื่อจัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริ ม/พัฒนาศักยภาพ
แสดงความกตัญญูกตเวที
ผูส้ ูงอายุ1 ครั้ง

เพื่อพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรี ตาบลบึงมะลู

อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน 1
ครั้ง

เพื่อส่งเสริ มให้ผสู้ ูงอายุ ,มีกิจกรรมร่ วมกันเกิด
ประโยชน์และมีความสามัคคี

กิจกรรมส่งเสริ ม/พัฒนาศักยภาพ
ผูส้ ูงอายุปีล่ะ1 ครั้ง

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัว

จัดกิจกรรม อบรม/ให้ความรู้ ปี ล่ะ
1 ครั้ง
อุดหนุนกลุ่มสตรี ตาบลบึงมะลู ปี
ละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ นแรงใน
111. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
ครอบครัว
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรี
112. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
ตาบลบึงมะลู
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรี ตาบลบึงมะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬารายการ
113. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
ต่างๆ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
18,600.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มให้นกั กีฬาได้เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา -ส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ
รายการต่างๆปี ละ 4 รายการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตาบลบึงมะลู
114. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
(ต้านยาเสพติด)
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ
115. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
แผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาฟมาราธอน เฉลิมพระเกียนติฯ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชนในพื้นที่

อุดหนุนอาเภอกันทรลักษ์ ปี ล่ะ 1
ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี ร่วมกับ2ชุมชนรร.
116. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
บ้านหนองตลาดฯ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชนในพื้นที่

อุดหนุนรร.บ้านหนองตลาด-โนน
เปื อย

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุกหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี ร่วมกับ4ชุมชนรร.
117. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
บ้านโนนแสนคาฯ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชนในพื้นที่

-อุดหนุนรร.บ้านโนนแสนคาหนองศาลา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี ร่วมกับ3ชุมชนรร.
118. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
บ้านน้ าขวบฯ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชน

อุดหนุนรร.บ้านน้ าขวบ-โนนดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี ร่วมกับ5ชุมชนรร.
119. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
บ้านบึงมะลู
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชนในพื้นที่

-อุดหนุน รร.บ้านบึงมะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี ร่วมกับ2ชุมชนรร.
120. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
บ้านตาแท่น
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชนในพื้นที่

-อุดหนุนรร.บ้านตาแท่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี ร่วมกับ3ชุมชนรร.
121. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
บ้านโนนเยาะฯ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชนในพื้นที่

-อุดหนุนรร.บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี ร่วมกับชุมชนรร.บึง
122. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
มะลูวิทยา
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
40,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชนในพื้นที่

อุดหนุนรร.บึงมะลูวิทยา

-เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการขยะใน
ชุมชน

-เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการขยะ
ในชุมชน จานวน 20 หมู่บา้ น

-ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาเยาวชนประชาชนในพื้นที่

อุดหนุนรร.บ้านน้ าขวบ-โนนดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการบริ หารจัดการขยะในชุมชน บึงมะลูตาบล
123. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
สะอาด
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม ตรวจราชการมออี
124. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
แดง
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
20,000.00 กองส่งเสริ มการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความ จัดการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆปี
สามัคคีระหว่างชุมชน
ล่ะ 1 ครั้ง

ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
125. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ โครงการส่งเสริ มการจัดทาแผนชุมชน
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนในการ
พัฒนาหมู่บา้ น

-ส่งเสริ มการจัดทาแผนชุมชนปี ล่ะ
1ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนศุนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพ
126. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
ติดจังหวัดศรี สะเกษ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-สนับสนุนศุนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรี
สะเกษ

-อุดหนุนจังหวัดศรี สะเกษปี ล่ะ1
ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนศุนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพ
127. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
ติดอาเภอกันทรลักษ์(ศตส.อ)
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-สนับสนุนศุนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอาเภอ
กันทรลักษ์

-อุดหนุนอาเภอกันทรลักษ์
(ศตส.อ)ปี ล่ะ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
อุดหนุนโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สภ.
128. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
บึงมะลู
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-แก้ไขและป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด

-อุดหนุนสภ.บึงมะลูปีล่ะ1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่ 9 บ้าน
129. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
หนองตลาด
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
โครงการก่อสร้างอาคารรวมขยะอันตราย อบต.บึง
130. เสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการ
มะลู
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
131. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ การบริ หารสถานศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก(รายหัว)
ค่าอาหารกลางวันของ ศพด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
132. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ โครงการกิจกรรมวันสาคัญต่างๆภายใน ศพด.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
133. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.บึงมะลู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
386,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -ให้เยาวชนมีสนามกีฬาได้ออกกาลังกาย
สานักช่าง, สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการขยะใน
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
ชุมชน
สานักช่าง, สานักการช่าง
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
2,230,250.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
60,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
(ตามแบบ อบต.)
-อาคารขนาดกว้าง 6 ม.ยาว8 ม.
สูง3 ม. (ตามแบบ อบต.)

-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดการเรี ยนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) -เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ(ค่า
หนังสื อ,ค่าอุปกรณ์การเรี ยน,ค่าเครื่ องแบบ
นักเรี ยน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 6 ศูนย์

-สร้างการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ

-จัดกิจกรรมต่างๆภายใน ศพด.
จานวน 6 ศูนย์

เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ครั้ง/ปี อบต.บึงมะลู
สนองนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงการอบรมโภชนาการในเด็ก ในศูนย์พฒั นาเด็ก
134. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
เล็ก อบต.บึงมะลู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-เพื่อส่งเสริ มให้ผปู้ กครองเด็กเล็ก มีความรู้ดา้ น
โภชนาการ -เพื่อสร้างภาวะโภชนาการที่ดี

-จัดอบรมโภชนาการในเด็ก ใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.บึงมะลู
จานวน 6 ศูนย์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุน รร.บ้านตาแท่น โครงการอาหารกลางวัน
135. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ สาหรับโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
656,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
ประจาปี งบประมาณ

อาหารกลางวันรร.บ้านตาแท่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนในพื้นที่

อุดหนุนโรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและ
136. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ลักษณะอันพึงประสงค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการส่งเสริ ม
137. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ กระบวนการคิดแลทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผา่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมจรวดขวดน้ า

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มพัฒนานักเรี ยนกระบวนการคิดแล
ทักษะทางวิทยาศาสตร์

อุดหนุนโรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและ
138. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ลักษณะอันพึงประสงค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนในพื้นที่

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านบึงมะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและ
139. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ลักษณะอันพึงประสงค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนในพื้นที่

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านน้ าขวบโนนดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและ
140. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ลักษณะอันพึงประสงค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนในพื้นที่

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านน้ าขวบโนนดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและ
141. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ลักษณะอันพึงประสงค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนในพื้นที่

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโนนแสนคาหนองศาลา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและ
142. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ลักษณะอันพึงประสงค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนในพื้นที่

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโนนเยาะโนนศิริ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
143. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ เพื่อเตรี ยมพร้อมเด็กไทยสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการรุ่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เยาว์

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
25,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพในพื้นที่ อุดหนุนโรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
144. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริ มประเพณี แห่เทียนพรรษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
60,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มอนุอนุรักษ์ประเพณี
ประเพณีทอ้ งถิ่น

-งานประเพณี แห่เทียนพรรษา ปี
ละ1ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
145. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริ มประเพณีออกพรรษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มอนุอนุรักษ์ประเพณี
ประเพณีทอ้ งถิ่น

-งานประเพณี วันออกพรรษา ปี ละ
1ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
146. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ โครงการงานประเพณี แซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
35,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-สนับสนุนส่งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น

งานประเพณี แซนโฏนตา บูชา
บรรพบุรุษ ปี ล่ะ 1ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
147. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ โครงการงานประเพณีลอยกระทงเสี่ ยงเทียนทานายฝน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
30,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงการส่งทีมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประกอบ
148. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ หางเครื่ องท้องถิ่นเทศกาลผลไม้ และของดีอาเภอ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กันทรลักษ์

-สนับสนุนส่งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น

-งานประเพณี เสี่ ยงเทียนทานายฝน
ปี ล่ะ 1 ครั้ง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

-เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น -เพื่อ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว

ส่งทีมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ฯปี ละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
149. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ อุดหนุนโครงการงานบุญประเพณี มหาสังฆทาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น

-อุดหนุนสภาวัฒนธรรตาบลบึง
มะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
150. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ อุดหนุนงานบุญประเพณี สงกรานต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น

-อุดหนุนสภาวัฒนธรรตาบลบึง
มะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
151. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ อุดหนุนโครงการงานประเพณี เทศมหาชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น

-อุดหนุนสภาวัฒนธรรตาบลบึง
มะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
152. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ อุดหนุนโครงการงานประเพณี บุญเบิกฟ้า(บุญซาฮะ)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มประเพณี ทอ้ งถิ่น

-อุดหนุนสภาวัฒนธรรตาบลบึง
มะลู

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการอบรมธรรมปฏิบตั ิธรรมประจาปี
153. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
(อปต)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
0.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อสร้างคุณธรรมสาหรับประชาชน

-อุดหนุนวัดบ้านตาแท่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
154. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้ อ.กันทรลักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มเทศการและประเพณี
ท้องถิ่น

-อุดหนุนที่ทาการ อ.กันทรลักษ์ ปี
ละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุนโครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและ
155. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ลักษณะอันพึงประสงค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
20,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยนในพื้นที่

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านตาแท่น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
156. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านตาแท่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุ ง ภูมิทศั น์ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
157. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
โนนเยาะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
398,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อให้เด็กได้พฒั นาการที่ดีและได้มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีภูมิทศั น์ที่ดีและได้
80,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ต่อเติมอาคารขนาด
6X8X3.25เมตร ตามแบบ
อบต.กาหนด
-ปรับปรุ งภูมิทศั น์ลาน คสล ขนาด
ก.11Xย.19.80sok0.10 ม.
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุ ง อาคาร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านโนน
158. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
เยาะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีภูมิทศั น์ที่ดีและได้
60,000.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ติดตั้งผนังอะลูมิเนี่ยม ขนาด ย.
7.80ส.2.98.ม (ตามแบบ อบต.)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุ ง อาคาร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านโนน
159. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
เปื อย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีภูมิทศั น์ที่ดีและได้
175,900.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ติดตั้งหลังคา พื้นที่รวม151
ตรม -ถมดินปรับระดับ(ตามแบบ
อบต.)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุ งอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านบึง
160. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
มะลู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีภูมิทศั น์ที่ดีและได้
154,600.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ปรับปรุ งอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(ตามแบบ อบต.)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุ งอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านน้ า
161. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ขวบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีภูมิทศั น์ที่ดีและได้
145,900.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ติดตั้งผนังอะลูมิเนี่ยม ขนาด ย.
9.00ส.3.00.ม (ตามแบบ อบต.)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุ งอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านศรี
162. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
สะอาด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
-เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีภูมิทศั น์ที่ดีและได้
247,500.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
มาตรฐาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ติดตั้งผ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ 167
ตรม -ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร (ตามแบบ อบต.)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
163. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ โครงการก่อสร้างอาคารโรงครัวกลาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
331,100.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, -เพื่อเสริ มสร้างอาคารโรงครัวกลาง
สานักช่าง, สานักการช่าง

-ก่อสร้างอาคารโรงครัวกลาง(ตาม
แบบ อบต.)1 สนาม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุน รร.บ้านน้ าขวบ-โนนดู่ โครงการอาหาร
164. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ กลางวันสาหรับโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
700,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
ประจาปี งบประมาณ

โครงการอาหารกลางวัน รร.บ้าน
น้ าขวบ-โนนดู่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุน รร.บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ โครงการอาหาร
165. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ กลางวันสาหรับโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
748,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
ประจาปี งบประมาณ

อาหารกลางวัน รร.บ้านโนนเยาะโนนศิริ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุน รร.บ้านโนนแสนคา-หนองศาลา โครงการ
166. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ อาหารกลางวันสาหรับโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
1,116,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
ประจาปี งบประมาณ

อาหารกลางวัน รร.บ้านโนนแสน
คา-หนองศาลา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุน รร.บ้านบึงมะลู โครงการอาหารกลางวัน
167. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ สาหรับโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
1,144,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
ประจาปี งบประมาณ

อาหารกลางวัน รร.บ้านบึงมะลู

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริ มการศึกษาและ
296,000.00 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน
ประจาปี งบประมาณ

อาหารกลางวัน รร.บ้านหนอง
ตลาด-โนนเปื อย

สานักปลัด อบจ., สานัก
35,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ อบต.

จัดสารวจความพึงพอใจด้านต่างๆ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
อุดหนุน รร.บ้านหนองตลาด-โนนเปื อย โครงการ
168. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ อาหารกลางวันสาหรับโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
169. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
170. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงาน

สานักปลัด อบจ., สานัก
368,375.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

-เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาตาบล -อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานปี
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ล่ะ 1

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
171. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อผูน้ าชุมชน

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อเพิ่มศักยภาพผูน้ าชุมชนความรู้ดา้ นกฎหมาย

อบรมให้ความรู้ ปี ล่ะ 1ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
172. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของทาง
ราชการอบต.บึงมะลู

สานักปลัด อบจ., สานัก
0.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของราชการเป็ นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
1 แห่ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
173. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี อาเภอ
กันทรลักษ์

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานรัฐพิธีและราชพิธี

อุดหนุนอาเภอกันทรลักษ์ ปี ละ 1
ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
174. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

อุดหนุนโครงการงานวันท้องถิ่นไทย

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพงานวันท้องถิ่นไทย

อุดหนุน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ ปี ละ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
175. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอปท อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี สะเกษ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
176. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
177. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด อบจ., สานัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทา/ทบทวน ประชาคมหมู่บา้ นและตาบลปี ละ
แผนพัฒนา
1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
178. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการอบต.สัญจรพบประชาชนเพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์

สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
179. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการก่อสร้างห้องน้ า

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
180. บริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ

โครงการต่อเติมปรับปรุ งอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์
เรี ยนรู้ฯ)

สานักปลัด อบจ., สานัก
15,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
3,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.
100,000.00

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนของ อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมในการ
อปท อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี สะเกษ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานัก
คลัง

-เพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานจัดเก็บรายได้

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จัด อบต.สัญจรพบประชาชนปี ละ
1 ครั้ง

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
144,300.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
สานักช่าง, สานักการช่าง

ห้องน้ า(ตามแบบ อบต.กาหนด

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
0.00 กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, เพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
สานักช่าง, สานักการช่าง

อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 7.90
ยาว28.80 สูง3 เมตร(ตามแบบ
อบต.)

ฉ. การใช้ จ่ายงบประมาณ
อบต.บึงมะลู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกู พัน/ ลงนามในสัญญา รวม 82 โครงการ จานวนเงิน 18,546,204 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 82 โครงการ จานวน
เงิน 17,792,669 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

ยุทธศาสตร์

การก่ อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสั ญญา

โครงการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

23

7,861,388.20

23

7,861,388.20

6

131,575.00

6

131,575.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

17

736,727.00

17

736,727.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

28

8,376,100.00

28

8,376,100.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ

8

686,879.00

8

686,879.00

รวม

82

17,792,669.20

82

17,792,669.20

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บึงมะลู ที่มีการก่อหนี้ผกู พัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี้

ยุทธศาสตร์
1.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ชื่ อโครงการตามแผน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอกันทรลักษ์ โครงการขยาย

งบตามข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
221,540.00

ลงนามสั ญญา
209,185.00

เบิกจ่ าย
209,185.00

คงเหลือ
12,355.00

เขตการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านตา
แท่น หมู่ที่ 3 (เส้นอนามัย ม.3-ม.
9)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอกันทรลักษ์ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนน
เยาะ หมู่ที่ 6(เส้น ม.6-ม.17)

339,126.00

336,655.17

336,655.17

2,470.83

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอกันทรลักษ์ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
โนนศิริ หมู่ที่ 7(เส้น ม.7-หนอง
น้ าแดก)

535,033.00

530,883.71

530,883.71

4,149.29

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอกันทรลักษ์ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนน
เกตุ หมู่ที่ 17(เส้น ม.17-คุม้ โนน
สวรรค์)

355,784.00

351,745.49

351,745.49

4,038.51

5.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอกันทรลักษ์ โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนน
เยาะเหนือ หมู่ที่ 20(เส้น ม.20ดงหมื่นแตน)

387,696.00

384,417.83

384,417.83

3,278.17

6.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นบ้านบึงมะลู หมู่ที่ 1
(เส้นบ้านนายปรี ชา ประสงค์)

489,000.00

480,000.00

480,000.00

9,000.00

7.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ น บ้านน้ าขวบ หมู่ที่
2(เส้น หมู่ที่ 2 –หัวทด)

491,000.00

482,000.00

482,000.00

9,000.00

8.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นบ้านตาแท่น หมู่ที่
3(เส้น ม.3 –คุม้ ตะวันตกหมู่บา้ น)

496,000.00

487,000.00

487,000.00

9,000.00

9.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรัง/หิ น
คลุก บ้านตาแท่น หมู่ 3 (เส้นซอย
หน้าวัดบ้านตาแท่น)

33,000.00

33,000.00

33,000.00

0.00

10.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล แบบฝาปิ ดบ้านโนนแสนคา
หมู่ที่ 5

397,000.00

384,000.00

384,000.00

13,000.00

11.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นบ้านโนนเปื อย หมู่ที่
10 (เส้น ม.10 –บ้านท่าสว่าง)

397,000.00

389,000.00

389,000.00

8,000.00

12.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นบ้านถนนวิหาร หมู่
ที่ 11 (เส้น ม.11 –ม.6)

479,000.00

475,000.00

475,000.00

4,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
13.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ น บ้านหนองตาอุด
หมู่ที่ 12 (เส้นห้วยเปี่ ยมสุข-ทาง
หลวง221)

479,000.00

470,000.00

470,000.00

9,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
14.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นบ้านศรี สะอาด หมู่ที่
13 (เส้น ม.13 –บ้านทรายทอง
ต.เสาธงชัย)

387,000.00

379,000.00

379,000.00

8,000.00

2.

3.

4.

15.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบฝาปิ ดบ้านตาแท่นตะวันออก
หมู่ที่ 14

399,000.00

390,000.00

390,000.00

9,000.00

16.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นบ้านศรี ลาดวน (เส้น
ม.15-บ.ทรายทอง ต.เสาธงชัย)

387,000.00

379,000.00

379,000.00

8,000.00

17.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบฝาปิ ด บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่ที่
16

325,000.00

315,000.00

315,000.00

10,000.00

18.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการประชาอาสาปลูกป่ าเฉลิม
พระเกียรติ

30,000.00

11,675.00

11,675.00

18,325.00

19.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการ คลองสวย น้ าใส ใส่ใจ
ธรรมชาติ

40,000.00

29,050.00

29,050.00

10,950.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ)

30,000.00

13,776.00

13,776.00

16,224.00

20.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
21.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้ น(แบบหอถังสูงทรงรู ปลูก
บอลขนาดบรรจุ 12 ลบ.) บ้าน
หนองศาลาใต้ หมู่ที่ 18

500,000.00

499,000.00

499,000.00

1,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
22.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้ น(ทรงลูกบอล ขนาดบรรจุ
12.00 ลบ.ม.)บ้านถนนวิหารใต้
หมู่ที่ 19

500,000.00

499,000.00

499,000.00

1,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
23.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้ นแบบหอถังสูงทรงรู ปลูก
บอลขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. บ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 8

334,000.00

333,000.00

333,000.00

1,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจ
24.
ฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

อุดหนุนกลุ่มอาชีพทาขนมบ้าน
โนนเกตุ หมู่ที่ 17 โครงการ
ส่งเสริ มกลุ่มอาชีพทาขนมข้าว
เกรี ยบบ้านโนนเกตุ

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

25.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

โครงการศูนย์เรี ยนรู้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาบลบึง
มะลู

33,000.00

31,575.00

31,575.00

1,425.00

26.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโนนแสนคาหนองศาลา โครงการส่งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

27.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโนนเยาะโนนศิริ โครงการส่งเสริ มเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

28.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองตลาดโนนเปื อย โครงการส่งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

29.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านบึงมะลู
โครงการส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

30.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

30,000.00

17,565.00

17,565.00

12,435.00

31.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

30,000.00

17,565.00

17,565.00

12,435.00

32.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
ป้องกันอัคคีภยั

30,000.00

29,900.00

29,900.00

100.00

33.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการควบคุมและรณรงค์ป้อง
กนโรคพิษสุนขั บ้า

20,000.00

13,040.00

13,040.00

6,960.00

34.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการสารวจจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขั บ้า ตามพระปณิ ธาน ตามพระ
ปณิ ธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรื อเอกหญิง พลอากาศหญิง ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ กรมพระศรี
สว่างควัฒน วรขัติยราชนารี

20,000.00

6,807.00

6,807.00

13,193.00

35.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผูด้ ว้ ยโอกาสและผู้
ประสพภัย

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

36.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ

27,000.00

26,700.00

26,700.00

300.00

37.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ

18,600.00

15,150.00

15,150.00

3,450.00

38.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย
ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิ
ฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก สู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

39.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุโรงเรี ยนบ้านหนองตลาดโนนเปื อย(โครงการแข่งขันกีฬาฯ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

40.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุโรงเรี ยนบ้านโนนแสนคาหนองศาลา (โครงการแข่งขันกีฬา
ฯ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

41.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุโรงเรี ยนบ้านน้ าขวบ-โนนดุ่
(โครงการแข่งขันกีฬาฯ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

42.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุโรงเรี ยนบ้านบึงมะลู
(โครงการแข่งขันกีฬาฯ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

43.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุโรงเรี ยนบ้านโนนเยาะโนนศิริ (โครงการแข่งขันกีฬาฯ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

44.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุนโรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา
(โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดร่ วมกับชุมชน)

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

45.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

อุดหนุโรงเรี ยนบ้านน้ าขวบ-โนนดู่
(โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มตรวจฯ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

46.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยา
เสพติดบ้านหนองตลาด หมู่ที่ 9

386,000.00

380,000.00

380,000.00

6,000.00

47.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริ หารสถานศึกษา

2,230,250.00

2,072,350.00

2,072,350.00

157,900.00

48.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.บึง
มะลู

49.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

50.

60,000.00

54,240.00

54,240.00

5,760.00

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านตาแท่น
(อาหารกลางวัน)

656,000.00

626,000.00

626,000.00

30,000.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา
(โครงการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมฯ)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

51.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา
(โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
กระบวนการคิดฯ)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

52.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนโนนแสนคาหนองศาลา(โครงการส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมฯ)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

53.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านตาแท่น
(โครงการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมฯ)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

54.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านน้ าขวบโนนดู่ฯ(โครงการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมฯ)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

55.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโนนเยาะโนนศิริ(โครงการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมฯ)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

56.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านบึงมะลู
(โครงการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมฯ)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

อุดหนุนโรงเรี ยนบึงมะลูวิทยา
(โครงการส่งเสริ มทักษะอาชีพเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมสู่การเป็ น
ผูป้ ระกอบการรุ่ นเยาว์)

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
57.
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

58.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริ มประเพณี แซน
โฏนตาบูชาบรรพบุรุษ

35,000.00

35,000.00

35,000.00

0.00

59.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริ มประเพณีลอย
กระทงเสี่ ยงเทียนทานายฝน

30,000.00

29,990.00

29,990.00

10.00

60.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
กันทรลักษ์โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีกนั ทรลักษ์

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

61.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองตลาดโนนเปื อย(โครงการส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมฯ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

62.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก บ้านตาแท่น หมู่ที่ 3

398,500.00

397,000.00

397,000.00

1,500.00

63.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนเยาะ หมู่ที่
6

80,000.00

79,000.00

79,000.00

1,000.00

64.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก บ้านโนนเยาะ หมู่ที่ 6

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00

65.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก บ้านโนนเปื อย หมู่ที่ 10

175,900.00

175,000.00

175,000.00

900.00

66.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก บ้านบึงมะลู หมู่ที่ 1

154,600.00

154,000.00

154,000.00

600.00

67.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก บ้านน้ าขวบ หมู่ที่ 2

145,900.00

145,000.00

145,000.00

900.00

68.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก บ้านศรี สะอาด หมู่ที่ 13

247,500.00

247,000.00

247,000.00

500.00

69.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างอาคารโรงครัว
กลาง องค์การบริ หารส่วนตาบลบึง
มะลู

331,100.00

330,000.00

330,000.00

1,100.00

70.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านน้ าขวบโนนดู่ฯ(อาหารกลางวัน)

700,000.00

649,000.00

649,000.00

51,000.00

71.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโนนเยาะโนนศิริ(อาหารกลางวัน)

748,000.00

670,560.00

670,560.00

77,440.00

72.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโนนแสนคาหนองศาลา(อาหารกลางวัน)

1,116,000.00

1,060,060.00

1,060,060.00

55,940.00

73.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านบึงมะลู
(อาหารกลางวัน)

1,144,000.00

1,051,680.00

1,051,680.00

92,320.00

74.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองตลาดโนนเปื อย(อาหารกลางวัน)

296,000.00

265,220.00

265,220.00

30,780.00

75.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ดีและมีประสิ ทธิภาพ
ผูร้ ับบริ การ

35,000.00

26,500.00

26,500.00

8,500.00

76.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ โครงการพัฒนาองค์กรและศึกษาดู
ดีและมีประสิ ทธิภาพ
งานให้แก่บคุ ลากร

368,375.00

368,375.00

368,375.00

0.00

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ กันทรลักษ์ ในการจัดงานโครงการ
77.
ดีและมีประสิ ทธิภาพ
ส่งเสริ มงานราชพิธีและรัฐพิธี
อาเภอกันทรลักษ์

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ อุดหนุนองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดีและมีประสิ ทธิภาพ
รุ ง โครงการงานวันท้องถิ่นไทย

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

100,000.00

97,424.00

97,424.00

2,576.00

20,000.00

13,580.00

13,580.00

6,420.00

144,300.00

143,000.00

143,000.00

1,300.00

78.

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ กันทรลักษ์ โครงการจัดตั้งศูนย์
79.
ดีและมีประสิ ทธิภาพ
ปฏิบตั ิการร่ วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน
80.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทาแผนที่
ดีและมีประสิ ทธิภาพ
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

81.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ โครงการอบต.สัญจรเพื่อความ
ดีและมีประสิ ทธิภาพ
ปรองดองสมานฉันทน์

82.

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ โครงการก่อสร้างห้องน้ าองค์การ
ดีและมีประสิ ทธิภาพ
บริ หารส่วนตาบลบึงมะลู

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
อบต.บึงมะลู กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

งบประมาณ

138 174,505,657.00

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ลงนามสั ญญา
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่ าย
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

67 8,032,179.00

23

7,861,388.20

23

7,861,388.20

173,000.00

6

131,575.00

6

131,575.00

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากและการเกษตรให้พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้

22

1,210,000.00

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเสริ มสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

84

15,833,000.00

51 1,092,600.00

17

736,727.00

17

736,727.00

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

56

13,805,000.00

38 8,973,750.00

28

8,376,100.00

28

8,376,100.00

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ

20

3,765,000.00

735,675.00

8

686,879.00

8

686,879.00

รวม

320 209,118,657.00

12

12

180 19,007,204.00

82 17,792,669.20

82 17,792,669.20

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.บึงมะลู ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่ วมมือ การส่งเสริ มและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็ จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่ น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่ าย ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้ อมูลผลการดาเนินงานด้ านอื่น ๆ
ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น

ชื่ อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ มือถือ

email

เบอร์ มือถือ

email

เบอร์ มือถือ

email

ไม่พบข้อมูล
2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ชื่ อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น

ชื่ อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรื อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยหรื อมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ การบริ หารงานขออบต.บึงมะลูทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
นายกอบต.บึงมะลู
ข้อมูล ณ 27/04/2564

