ประกาศ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3) ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
"เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 11
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
พัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า
พัฒนาระบบสาธรณูปโภค สาธารณูปการ
พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่า
ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
สร้างสังคมให้น่าอยู่
พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ง. การวางแผน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัตไิ ว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพือ่ พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา

2561

2562

2563

2564

2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
31 4,655,200.00

37 24,649,200.00

อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6 1,710,000.00

6 1,857,200.00

8

2,050,000.00

8

3,430,000.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

3

112,500.00

4 1,335,000.00

55

1,511,220.00

8

676,220.00

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค สาธารณูปการ

2 2,050,000.00

2 2,050,000.00

33 25,926,000.00

8

3,050,000.00

8 3,050,000.00

พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

6 3,586,000.00

6 3,586,000.00

17

8,547,900.00

12

6,636,000.00

12 6,636,000.00

ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

8

780,000.00

8

670,000.00

7

564,200.00

8

1,150,000.00

8 1,150,000.00

พัฒนาส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยว

0

0.00

0

0.00

2

180,000.00

2

180,000.00

สร้างสังคมให้น่าอยู่

14 41,807,200.00

14 47,056,128.00

43 68,582,667.00

10 43,181,470.00

41 28,498,960.00

14 57,242,528.00

41 28,498,960.00
7 3,130,000.00
8

2

676,220.00

180,000.00

11 1,820,000.00

พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

3

270,000.00

3

330,000.00

5

376,500.00

3

330,000.00

3

330,000.00

พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 6,374,800.00

23 6,450,000.00

25

6,815,400.00

26

7,580,000.00

25 7,480,000.00

95 61,345,700.00

103 87,983,528.00

130 108,773,708.00

125 52,951,180.00

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
รวม

205 157,735,357.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน
193 โครงการ งบประมาณ 113,975,320 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

โครงการ
34

68,019,067.00

8

1,947,223.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

55

1,543,560.00

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค สาธารณูปการ

33

25,926,000.00

พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

17

7,747,900.00

7

564,200.00

อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยว

2

180,000.00

สร้างสังคมให้น่าอยู่

7

887,470.00

พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5

376,500.00

พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

-

-

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

25

6,783,400.00

193

113,975,320.00

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.

2.

3.

4.

5.

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ภาคีเครื อข่าย
คณะกรรมการ ผูป้ ระกอบการให้มีส่วนร่ วม
ในแนวทางการพัฒนาตาม มาตรฐานตลาดสด
น่าซื้ อได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้ง 3 ด้าน

1.คณะกรรมการตลาด สด 1-3 , ตลาดโต้รุ่ง
จานวน 80 คน 2.ตลาดสดเทศบาลทั้ง 4
แก่ง 3.ผูป้ ระกอบการใน ตลาดทั้ง 4 แห่ง
จานวน 800 คน

ส่งเสริ มสุขภาพ
โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้ อ
ดีถว้ นหน้า

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
10,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

โครงการพัฒนามาตรฐาน
ส่งเสริ มสุขภาพ
สุขาภิบาลร้านอาหารแผงลอย/
ดีถว้ นหน้า
ร้านอาหารริ มบาทวิถี

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
เพื่อพัฒนาแผงลอย/เร่ ขาย ร้านอาหารริ มบาท
10,000.00 สาธารณสุข, กอง
วิถีผา่ น เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.แผงลอย จานวน 250 แผง 2.เร่ ขาย
จานวน 30 ราย 3.ร้านอาหารริ มบาท วิถี
จานวน 20 ร้าน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริ มสุขภาพ ร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจ
ดีถว้ นหน้า
สุขภาพ CFGT (Clean Good
Food Taste)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
เพือให้ผปู้ ระกอบการร้าน อาหารมีมาตรฐาน
5,000.00 สาธารณสุข, กอง
ผ่าน เกณฑ์ CFGT
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

ร้านอาหารในเขต เทศบาล จานวน 200
ร้าน

ส่งเสริ มสุขภาพ โครงการพัฒนาระบบบริ การ
ดีถว้ นหน้า
ด้านการแพทย์ทางเลือก

ส่งเสริ มสุขภาพ โครงการพัฒนาระบบไอที
ดีถว้ นหน้า
ศูนย์บริ การสาธารณสุข

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
315,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มี โอกาสเลือกใช้
บริ การแพทย์ ทางเลือก (ศาสตร์ แพทย์ แผนจีน
และแพทย์แผนไทย) ในการรักษาร่ วมกับ
จัดหาบุคลากรแพทย์ แผนจีน จานวน 1
แพทย์ แผนปัจจุบนั 2.เพื่อจัดหาบุคลากร
อัตรา จัดหาบุคลากรแพทย์ แผนไทย
แพทย์ ทางเลือกศาสตร์ แพทย์แผน จีนในการ
จานวน 1 อัตรา
บริ การประชาชน 3.เพื่อจัดหาบุคลากรแพทย์
ทางเลือกศาสตร์ แพทย์แผน ไทยในการบริ การ
ประชาชน

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
เพื่อพัฒนาระบบการบันทึก ข้อมูลผูม้ ารับ
30,000.00 สาธารณสุข, กอง
บริ การ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

ศูนย์บริ การสาธารณสุข จานวน 4 แห่ง

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง 1.เพื่อให้การรักษาพยาบาล เบื้องต้นแก่ผปู้ ่ วย
20,000.00 สาธารณสุข, กอง ผูบ้ าดเจ็บ 2.เพื่อส่งต่อผูป้ ่ วยหรื อ ผูบ้ าดเจ็บ
ชุมชนในเขต เทศบาล จานวน 47 ชุมชน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต อย่างถูกวิธีใน รายที่เกินศักยภาพ
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

6.

ส่งเสริ มสุขภาพ
โครงการหน่วยปฐมพยาบาล
ดีถว้ นหน้า

7.

เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
ส่งเสริ มสุขภาพ ตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์
ดีถว้ นหน้า
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคั ร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง เพื่อดาเนินการจัดซื้ อวัคซี น และอุปกรณ์ใน
163,560.00 สาธารณสุข, กอง การฉี ด เพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนขั
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต บ้า ตัวละ 30 บาท
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

8.

ส่งเสริ มสุขภาพ โครงการควบคุมโรคพิษสุนขั
ดีถว้ นหน้า
บ้า

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
เพื่อลดอัตราการเกิดโรค พิษสุนขั บ้าในสุนขั
50,000.00 สาธารณสุข, กอง
และแมว
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

9.

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
ส่งเสริ มสุขภาพ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
ดีถว้ นหน้า
บรมราชกุมารี (ชุมชนคุม้
กลาง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง 1.เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนได้
20,000.00 สาธารณสุข, กอง บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน 2.ลดอัตราการเกิด - ครัวเรื อน จานวน ๒๐ ครัวเรื อน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต โรคจากการขาดสารไอโอดีน
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

จัดซื้ อวัคซี นและ อุปกรณ์ในการฉี ดวัคซี น
ตามจานวนประชากร สุ นขั และแมวทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้า ของภายในเขตเทศบาล
เมืองศรี สะเกษ

1.สุนขั จานวน 2,717 ตัว 2.แมว จานวน
904 ตัว

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
ส่งเสริ มสุขภาพ
10.
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
ดีถว้ นหน้า
บรมราชกุมารี (ชุมชนโนน
สาราญ)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง 1.เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนได้
20,000.00 สาธารณสุข, กอง บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน 2.ลดอัตราการเกิด ครัวเรื อน จานวน ๒๐ ครัวเรื อน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต โรคจากการขาดสารไอโอดีน
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
ส่งเสริ มสุขภาพ
11.
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
ดีถว้ นหน้า
บรมราชกุมารี (ชุมชนโนน
หนามแท่ง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง 1.เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนได้
20,000.00 สาธารณสุข, กอง บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน 2.ลดอัตราการเกิด ครัวเรื อน จานวน ๒๐ ครัวเรื อน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต โรคจากการขาดสารไอโอดีน
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
ส่งเสริ มสุขภาพ
12.
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
ดีถว้ นหน้า
บรมราชกุมารี (ชุมชนหนอง
ยาง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง 1.เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนได้
20,000.00 สาธารณสุข, กอง บริ โภคเกลือเสริ มไอโอดีน 2.ลดอัตราการเกิด ครัวเรื อน จานวน ๒๐ ครัวเรื อน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต โรคจากการขาดสารไอโอดีน
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

13.

ส่งเสริ มสุขภาพ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ดีถว้ นหน้า
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

ส่วนสาธารณสุขและ
1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
20,000.00 สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
สาธารณสุข, กอง

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชน ร.ส.พ.)

สาธารณสุข, กอง ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต รักษาที่ถูกต้อง
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
14.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนกุดหวาย)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
15.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนต้นโก)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
16.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนท่าเรื อ)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
17.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนทุ่งนาดี)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
18.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนโนนเขวา)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
19.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนโนนทรายทอง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
20.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนโนนสวรรค์)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
ส่งเสริ มสุขภาพ
21.
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
ดีถว้ นหน้า
กุมารี (ชุมชนโนนสานัก
มิตรภาพ)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
22.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนป่ าม่วง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
23.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนผดุงธรรม)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
24.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนพันทาน้อย)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
25.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนพันทาใหญ่)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
26.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนมงคลสมบัติ)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
27.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนมารี หนองแคน)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
ส่งเสริ มสุขภาพ
28.
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
ดีถว้ นหน้า
กุมารี (ชุมชนเมืองเก่าหลัก
เมือง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
ส่งเสริ มสุขภาพ
29.
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
ดีถว้ นหน้า
กุมารี (ชุมชนเมืองใหม่สะพาน
ขาว)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
30.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนวัดเจียงอี)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
31.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนวัดพระโต)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
32.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนวัดเลียบ)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
33.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนศรี นครลาดวน)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
34.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนศรี มงคล)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
35.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนศรี สาราญ)

ส่วนสาธารณสุขและ
1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
20,000.00 สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
สาธารณสุข, กอง

สาธารณสุข, กอง ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต รักษาที่ถูกต้อง
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
36.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนสนามบิน)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
37.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนสวนสมเด็จ)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
38.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนสะพานขาว)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
39.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนหนองกะลา)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
40.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนหนองตะมะ)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
41.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนหนองม่วง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
42.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนหนองเม็ก)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
43.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนหนองยวน)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
44.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนหนองหล่ม)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
45.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนหนองอุทยั )

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
46.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนหัวนา)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ส่งเสริ มสุขภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
47.
ดีถว้ นหน้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี (ชุมชนเอื้ออาทร)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ ยง
ด้านสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนในชุมชน จานวน 100 คน
ที่ตรวจพบความเสี่ ยงได้รับการส่งต่อและการ
รักษาที่ถูกต้อง

โครงการการปรับปรุ งภาวะ
โภชนาการและสุขภาพของเด็ก
ส่งเสริ มสุขภาพ
48.
ของสมเด็จพระเทพ
ดีถว้ นหน้า
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (ชุมชนวัดหลวง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง 1.เพื่อคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก0-14 ปี 2.
20,000.00 สาธารณสุข, กอง เพื่อให้เด็ก0-14 ปี ที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ กลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ได้รับการดูแลแก้ไขที่เหมาะสม
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
ส่งเสริ มสุขภาพ
49.
วัยรุ่ นชุมชน/หมู่บา้ น
ดีถว้ นหน้า
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิ ริวฒั นาพรรณวดี
(ชุมชนตลาดนอก)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เยาวชน
และประชาชนในชุมชน 2.เพื่อสร้างค่านิยม
และเสริ มสร้างภูมิคมุ้ กันไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพ
ติด

เยาวชนและประชาชนในชุมชนตลาดนอก
จานวน 50 คน

โครงการสื บสานพระราช
ส่งเสริ มสุขภาพ
50.
ปณิ ธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ ง
ดีถว้ นหน้า
เต้านม (ชุมชนไกรภักดี)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็ งเต้านม 2.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี
หญิงวัย 30-70 ปี ในชุมชนจานวน 60 คน
ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง

โครงการสื บสานพระราช
ส่งเสริ มสุขภาพ
51.
ปณิ ธานสมเด็จย่า ต้านภัย
ดีถว้ นหน้า
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนโนนเค็ง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็ งเต้านม 2.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี
หญิงวัย 30-70 ปี ในชุมชนจานวน 60 คน
ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง

โครงการสื บสานพระราช
ส่งเสริ มสุขภาพ ปณิ ธานสมเด็จย่า ต้านภัย
52.
ดีถว้ นหน้า
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนศิริทรัพย์
ทวีโชค)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็ งเต้านม 2.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี
หญิงวัย 30-70 ปี ในชุมชนจานวน 60 คน
ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง

โครงการสื บสานพระราช
ส่งเสริ มสุขภาพ
53.
ปณิ ธานสมเด็จย่า ต้านภัย
ดีถว้ นหน้า
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนหนองคู)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็ งเต้านม 2.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี
หญิงวัย 30-70 ปี ในชุมชนจานวน 60 คน
ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง

โครงการสื บสานพระราช
ส่งเสริ มสุขภาพ ปณิ ธานสมเด็จย่า ต้านภัย
54.
ดีถว้ นหน้า
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนหนอง
แดง)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็ งเต้านม 2.เพื่อให้สตรี อายุ 30-70 ปี
หญิงวัย 30-70 ปี ในชุมชนจานวน 60 คน
ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและ
การรักษาที่ถูกต้อง

โครงการอบรมหมอหมู่บา้ น
ส่งเสริ มสุขภาพ
55.
ในพระราชประสงค์ (ชุมชน
ดีถว้ นหน้า
หนองโพธิ์)

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
20,000.00 สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และ
ทักษะในการเป็ นหมอหมู่บา้ น 2.เพื่อส่งเสริ ม
สุขภาพ รักษาพยาบาล ฟื้ นฟู ป้องกันและ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน 5 กลุ่มวัย

โครงการแข่งขันคนเก่ง
56. พัฒนาการศึกษา โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมือง
ศรี สะเกษ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
30,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนตื่นตัวใน
จัดสอบแข่งขันนักเรี ยนในกลุ่มสาระการ
การค้นคว้าหาความรู้ทางด้าน วิชาการอยูเ่ สมอ
เรี ยนรู้นะดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 และ
และส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถ
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
เพื่อสร้างชื่อเสี ยงให้แก่ตนเองและโรงเรี ยน

57. พัฒนาการศึกษา โครงการครู คลังสมองท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
1,512,000.00 การศึกษา, กอง
เพื่อจ้างครู ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ส่งเสริ มการศึกษา

1.อสม.ในชุมชนสวนสมเด็จ จานวน 8 คน
2.ประชาชนใน 5 กลุ่มวัย ได้แก่- เด็ก 0 - 5
ปี - วัยรุ่ น 6 - 14 ปี - วัยเจริ ญพันธุ์ 15 - 59
ปี - ผูส้ ูงอายุ - ผูพ้ ิการ

จ้างครู อตั ราจ้างรายเดือน

และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

58. พัฒนาการศึกษา

59. พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมวิชาการ
ทางการศึกษา

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
500,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการฝึ กอบรมกลุ่มวิชาการ
ทางการศึกษาและศึกษาดูงาน

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
50,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการฝึ กอบรมและเรี ยนรู้
60. พัฒนาการศึกษา นอกสถานศึกษาของโรงเรี ยน
ในสังกัด

เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้า
ประกวด/แข่งขันในระดับภาค
จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมทาง
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและระดับประเทศ และ
วิชาการทางการศึกษา
เป็ นการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของครู และ
นักเรี ยน

ครู หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยน รู้ของ
1.เพื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้กลุ่มวิชาการ
โรงเรี ยนเทศบาลในสังกัด จานวน 110 คน
เทศบาล 2.เพื่อปรับปรุ งและเขียนแผนการ
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องการเขียน
เรี ยนรู้หลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรี ยนใน
แผนการเรี ยนรู้ในแต่ละกลุ่ม สาระการ
สังกัด
เรี ยนรู้

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อเป็ นการเพิ่มความรู้จากการเรี ยนรู้จาก
240,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
ประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรี ยน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการฝึ กอบรมเพิ่ม
61. พัฒนาการศึกษา ประสิ ทธิภาพพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ ศึกษา ครู ในการ
50,000.00 และวัฒนธรรม, กอง จัดการ เรี ยนรู้ พัฒนาทักษะ ความ รู้ ให้
การศึกษาศาสนาและ ทันสมัย
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการจัดนิทรรศการ
วิชาการและแสดงผลงานของ
62. พัฒนาการศึกษา
นักเรี ยนสังกัดเทศบาลเมืองศรี
สะเกษ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
80,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

63. พัฒนาการศึกษา

โครงการฝึ กสอนว่ายน้ าของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัด

โครงการส่งเสริ มกิจกรรมการ
รักการอ่านในสถานศึกษา
64. พัฒนาการศึกษา
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล (เงิน
จัดสรรจากกรมฯ)

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 216
คน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน
153 คน

พนักงานครู บุคลากรทาง การศึกษา และ
อื่นๆ จานวน 190 คน

เพื่อให้คณะครู และนักเรี ยน ได้นาผลงานทาง
วิชาการใน รายวิชาต่างๆ มาเผยแพร่ ให้เป็ นที่ นักเรี ยนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) นักเรี ยน
ประจักษ์และเป็ น แนวทางในการพัฒนา
ระดับ ป.6 นักเรี ยนระดับ ม.3
คุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมี ทักษะในการว่ายน้ า ดาเนินการจ้างครู สอนว่ายน้ า เพื่อนักเรี ยน
120,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4
และ มีสุขภาพแข็งแรง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิด นักเรี ยนมีนิสยั รักการอ่านการเขียนและการ
350,000.00 ส่งเสริ มการศึกษา
ประโยชน์ ด้วยการอ่านหนังสื อ
ฟัง รู้จกั ตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
65. พัฒนาการศึกษา ติดในสถานศึกษา (เงินจัดสรร
จากกรมฯ)

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
24,000.00 และวัฒนธรรม, กอง เพื่อใช้จ่ายในการบริ หาร สถานศึกษา
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์
การเรี ยนรู้ดา้ นการท่องเที่ยวใน
66. พัฒนาการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
ศรี สะเกษ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ ด้านการท่องเที่ยวใน โรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือก ก่อนการ
50,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
สถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณ
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการส่งเสริ มการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนการ
67. พัฒนาการศึกษา
บริ หารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
1,038,800.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โรงเรี ยนในสังกัด

เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา การเรี ยนการสอน การ
บริ หารตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือก ก่อนการ
"สถาน ศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์ การเรี ยนรู้ตาม จัดสรรงบประมาณ
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
68. พัฒนาการศึกษา เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
50,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

1.พัฒนาคุณภาพและ การบริ การการจัด
การศึกษาปฐมวัย 2.เด็กปฐมวัยเกิดความเข้าใจ
เด็กปฐมวัยในสังกัด มีเครื่ อง เล่นเหมาะสม
เรี ยนรู้สิ่งรอบตัวด้วย ประสาทสัมผัสทั้งห้า
กับวัย จานวน 1 แห่ง
โดยผ่านการเล่น 3.ครู และครู ผดู้ ูแลเด็กเข้าใจ
ในพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ดียิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาการเรี ยนการ
69. พัฒนาการศึกษา สอนภาษาอังกฤษสู่ความเป็ น
สากล

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
374,760.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

1.นักเรี ยนได้พฒั นาและ ฝึ กทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ กับครู เจ้าของภาษาโดยตรง 2.
จ้างครู จานวน 7 คน (25,190X12X7คน)
พัฒนาคุณภาพการเรี ยน การสอนภาษาอังกฤษ
สู่สากล

70. พัฒนาการศึกษา โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
150,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อให้สงั คมได้ตระหนัก และให้ความสาคัญ
กับเด็ก และเยาวชนส่งเสริ มให้เด็ก และ
จัดอบรมให้ความรู้และจัด กิจกรรมเนื่องใน
เยาวชนมีพ้ืนที่ในการ ทากิจกรรม กล้า
วันเยาวชน แห่งชาติ
แสดงออก ในทางที่ถกู ต้อง

โครงการเสริ มสร้างภูมิคมุ้ กัน
71. พัฒนาการศึกษา ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อเสริ มสร้างและสนับ สนุนการจัดกิจกรรม
200,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
เด็กและเยาวชน
ให้ เด็กนักเรี ยนห่างไกล ยาเสพติด
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

72. พัฒนาการศึกษา

ค่าพัฒนาครู สอนเด็กด้อย
โอกาส

โครงการเสริ มสร้างพัฒนา
73. พัฒนาการศึกษา ศักยภาพคุณภาพนักเรี ยนใน
ระดับปฐมวัย

74. พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริ หารสถานศึกษา

โครงการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน
75. พัฒนาการศึกษา
วิชาการระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
6,000.00 และวัฒนธรรม, กอง เพื่อใช้จ่ายในการบริ หาร สถานศึกษา
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
1,404,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โรงเรี ยนในสังกัด

1.เพื่อจัดหาพี่เลี้ยงระดับ ปฐมวัยมาดูแล
นักเรี ยน และช่วยจัดกิจกรรมการ เรี ยนการ
สอน 2.เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับ การพัฒนาความ
จัดหาพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย
พร้อมใน ทุกๆ ด้านและเรี ยนรู้อย่าง มีความสุข
3.เพื่อดูแลและป้องกันใน เรื่ องความปลอดภัย
ของ เด็กนักเรี ยนระดับปฐมวัย ได้อย่างทัว่ ถึง

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อใช้จ่ายในการบริ หาร สถานศึกษา โดยเป็ น
27,682,507.00 และวัฒนธรรม, กอง งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรจากกรม
การศึกษาศาสนาและ ส่งเสริ มฯ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อจัดประชุมคณะกรรม การ ประสานงาน
100,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
วิชาการ กลุ่มการศึกษา
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรี ยนละ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายอินเตอร์ เน็ต โรงเรี ยนระบบ ADSL
โรงเรี ยนละ 9,600 บาทและ ระบบ WIFI
โรงเรี ยนละ 7,200 บาท - ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ ปรับปรุ งห้องสมุดโรงเรี ยนๆ ละ
100,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนๆ ละ 50,000 บาท
ฯลฯ

คณะกรรมการประสานงาน วิชาการ

โครงการอบรมส่งเสริ มผู้
ประกอบอาชีพครู และบุคลากร
76. พัฒนาการศึกษา
ทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
30,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการให้ความช่วยเหลือ
เด็กยากจนและด้อยโอกาสทาง
77. พัฒนาการศึกษา
การศึกษาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองศรี สะเกษ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ เด็กยากจนและด้อย
40,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
โอกาส ด้านการศึกษาในชุมชน เขตเมือง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

โครงการบริ หารจัดการพื้นที่
เรี ยนรู้สร้างสรรค์สาหรับเด็ก
78. พัฒนาการศึกษา
และเยาวชน ในเขตเทศบาล
เมืองศรี สะเกษ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
40,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลทั้งในระบบ
และนอกระบบมีพ้ืนที่ สร้างสรรค์/เรี ยนรู้
อย่างน้อย 1 แห่ง และ มีกิจกรรมอย่างน้อย
5 กิจกรรม

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครู มีขวัญและกาลังใจใน
การ พัฒนาการศึกษาให้มี ประสิ ทธิภาพ ยก
ย่องเชิดชู เกียรติผทู้ ี่มีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ มี
ความรู้ค่คู ุณธรรม

1.เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วม ในการสร้าง
บทบาท มีพ้ืนที่ใน การร่ วมกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ 2.เพื่อสนับสนุนองค์กร หน่วยงาน
เครื อข่ายด้านเด็ก และเยาวชนให้มีส่วนร่ วมใน
การสร้างบทบาทและพื้นที่ใน การร่ วม
กิจกรรมที่สร้างสรรค์

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
จานวน 200 คน จัดอบรม จานวน 1 ครั้ง มอบเกียรติบตั ร - แข่งขันกีฬากิจกรรม
สัมพันธ์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
79. พัฒนาการศึกษา
การบริ หารสถานศึกษา

80. พัฒนาการศึกษา ค่าอาหารเสริ ม (นม)

81. พัฒนาการศึกษา โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

82. พัฒนาการศึกษา

83. พัฒนาการศึกษา

84. พัฒนาการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนอนุบาลวัดพระโต

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนอนุบาลศรี สะเกษ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนบ้านหนองโพธิ์

โครงการอาหารกลางวัน
85. พัฒนาการศึกษา สาหรับเด็กนักเรี ยนศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

โครงการวันคนพิการสากล
86. พัฒนาการศึกษา
จังหวัดศรี สะเกษ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อใช้จ่ายในการบริ หาร สถานศึกษาโดยเป็ น
205,000.00 และวัฒนธรรม, กอง งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรจากกรม ส่ง
การศึกษาศาสนาและ เสริ มฯ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหาร เสริ ม (นม) สาหรับเด็ก
14,750,000.00 และวัฒนธรรม, กอง เล็ก - ประถมศึกษาปี ที่ 6 ใน อัตราคนละ 7.37
การศึกษาศาสนาและ บาทต่อ วัน
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
20,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จดั ทาแผน พัฒนาการศึกษา
ดีเด่นระดับ สถานศึกษา (โรงเรี ยน/ศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก)

1.นักเรี ยนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)
จานวน 260 วัน 2.โรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปก- ครองส่วนท้องถิ่น จานวน 260 วัน 3.
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 280 วัน 4.
โรงเรี ยนสังกัดกรมสามัญ ศึกษา จานวน
280 วัน

เพื่อให้สงั คมได้ตระหนัก และให้ความสาคัญ
กับเด็ก และเยาวชนส่งเสริ มให้เด็ก และ
จัดอบรมให้ความรู้และจัด กิจกรรมเนื่องใน
เยาวชนมีพ้ืนที่ในการ ทากิจกรรม กล้า
วันเยาวชน แห่งชาติ
แสดงออก ในทางที่ถกู ต้อง

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับ ประทานอ่าหารกลาง
4,260,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
วันที่มีคุณค่าและถูก หลักโภชนาการ
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

นักเรี ยนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่มี
คุณค่า และถูกหลักโภชนาการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อให้นกั เรี ยนได้มี อาหารกลางวัน
นักเรี ยนมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพ
14,136,000.00 และวัฒนธรรม, กอง รับประทานครบ ทุกคนและอาหาร มีคุณภาพ
บริ โภค
การศึกษาศาสนาและ ปริ มาณที่ เพียงพอ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับ ประทานอาหาร กลาง
120,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
วันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

นักเรี ยนได้รับประทาน อาหารกลางวันทุก
คน

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อให้เด็กนักเรี ยน ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มี เด็กนักเรี ยนในศูนย์เด็ก เล็กทุกคน ได้
336,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
อาหารกลางวันที่ มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ รับประทาน อาหารกลางวันทุกคน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
เพื่อให้การช่วยเหลือ และสงเคราะห์และ เปิ ด
ส่วนการศึกษา, กอง
โอกาสให้คน พิการได้แสดงออก และมี
สนับสนุนงบประมาณให้ จัดกิจกรรมวันคน
10,000.00 การศึกษา, กอง
กิจกรรมที่ สร้างสรรค์ สังคมได้ ตระหนักต่อ พิการ
ส่งเสริ มการศึกษา
คนพิการ

และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการเข้าค่ายส่งเสริ ม
สมรรถภาพและการดาเนิน
87. พัฒนาการศึกษา
ชีวิตอิสระสาหรับบุคคลออทิ
สติก

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะการ ดาเนินชีวิตของเด็ก ออทิ สนับสนุนงบประมาณใน การจัดกิจกรรม
20,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
สติกให้สามารถ พึ่งตนเองได้
ให้กบั เด็ก พิการและออทิสติก
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการพัฒนาผูป้ กครอง
เครื อข่ายชุมชนให้บริ การ
88. พัฒนาการศึกษา ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มสาหรับ
เด็กที่พิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรี สะเกษ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
20,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการป้องกันเฝ้าระวังและ
89. พัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรี สะเกษ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการอานวย การและ สนับสนุนงบประมาณ เพื่ออานวยการและ
20,000.00 และวัฒนธรรม, กอง การดาเนิน การป้องกันและแก้ ไขปัญหายา
การ ดาเนินการป้องกัน เฝ้า ระวัง และแก้ไข
เสพติ
ด
ให้
เ
ป็
น
ไปตาม
เจตนารมณ์
ข
อง
รั
ฐ
บาล
ปัญหา ยาเสพติด
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อสร้ างองค์ความรู้ให้กบั พ่อ แม่ ผูป้ กครอง
ผูด้ ูแล เด็กพิการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
สนับสนุนงบประมาณใน การจัดกิจกรรม
วิธีการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม และเตรี ยม
ให้กบั เด็ก พิการ
ความพร้อม

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
โครงการจัดงานประเพณี ลอย
90.
ประเพณี และภูมิ กระทง
ปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่ออนุรักษ์และสื บสาน ประเพณีวฒั นธรรม
397,223.00 และวัฒนธรรม, กอง
ไทยให้ คงอยู่
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จัดงานประเพณีวนั ลอยกระทง

อนุรักษ์
โครงการจัดงานบวงสรวงและ
วัฒนธรรม
91.
สมโภชรู ปหล่อพระนางศรี
ประเพณี และภูมิ
สระเกศ
ปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่ออนุรักษ์และสื บสาน ประเพณีวฒั นธรรม
100,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
ไทยให้ คงอยู่
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จัดงานสมโภชรู ปหล่อพระ นางศรี สระเกศ

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
โครงการหล่อเทียนและถวาย
92.
ประเพณี และภูมิ เทียนพรรษา
ปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่ออนุรักษ์และสื บสาน ประเพณีวฒั นธรรม
80,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
ไทยให้ คงอยู่
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ ประชาชน
ทัว่ ไป เนื่องในวัน เข้าพรรษาและร่ วมกัน
ถวาย เทียนพรรษาให้แก่วดั ในเขต เทศบาล
เมืองศรี สะเกษ จานวน 13 วัด

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
โครงการจัดงานสมโภชศาล
93.
ประเพณี และภูมิ หลักเมือง
ปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
เพื่ออนุรักษ์และสื บสาน ประเพณีวฒั นธรรม
100,000.00 ส่งเสริ มการศึกษา
ไทยให้ คงอยู่
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

จัดงานสมโภชศาลหลักเมือง

วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
ส่งเสริ มและพัฒนาทักษะการกีฬาให้กบั
70,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
ประชาชน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เทศบาลเมือง
ศรี สะเกษ คัพ" จานวน 2 ประเภท 1. รุ่ น
ประชาชนทัว่ ไปชาย 2. รุ่ นอาวุโส ชาย

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระ
95.
ประเพณี และภูมิ นางศรี คพั "
ปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
ส่งเสริ มและพัฒนาทักษะ การกีฬาให้กบั
300,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
ประชาชน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จัดแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรี คพั " จานวน
2 ประเภท ได้แก่ 1. ประชาชนทัว่ ไป 2. รุ่ น
อาวุโส ชาย

อนุรักษ์
โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยน
วัฒนธรรม
96.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเพณี และภูมิ
แห่งประเทศไทย
ปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
ตัวแทนนักเรี ยนเข้าร่ วมการ แข่งขันกีฬาใน
เพื่อส่งเสริ มให้เด็กนักเรี ยน ในสังกัดเล่นกีฬา
850,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
ระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉี ยงและพัฒนา ทักษะการกีฬา
เหนือ
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

อนุรักษ์
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7
วัฒนธรรม
94.
คน"เทศบาลเมืองศรี สะ
ประเพณี และภูมิ
เกษคัพ"
ปัญญาท้องถิ่น

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
97.
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการขอรับงบประมาณ
อุดหนุนการเป็ นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
(พ.ศ.2563)

พัฒนาระบบสา โครงการเปลี่ยนหม้อแปลง
98. ธรณูปโภค
ไฟฟ้าพร้อมระบบแรงต่า ใน
สาธารณูปการ โรงเรี ยน (ร.ร.ท.1)

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
50,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
1,080,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 47
จานวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผูต้ ดั สิ น ผูแ้ ทน
(พ.ศ.2563) "ศรี สะเกษ" และการจัดการ
สมาคมกีฬา จาก 77 จังหวัด ทัว่ ประเทศเข้า
แข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นคร
ร่ วม การแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 47
ลาดวน เกมส์"

เพื่อเปลี่ยนแปลงหม้อแปลง ไฟฟ้า พร้อม
ระบบแรงต่า ในโรงเรี ยนให้เกิดความ
ปลอดภัยสามารถใช้งานได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

พัฒนาระบบสา โครงการต่อเติมปรับปรุ ง
99. ธรณูปโภค
หลังคาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
สาธารณูปการ โนนสานัก

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อปรับปรุ งสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย
66,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศ
พัฒนาระบบสา
ตะวันออกทิศตะวันตกและทิศ
100. ธรณูปโภค
ใต้พร้อมประตู(ศพด.บ้านโนน
สาธารณูปการ
สานัก)

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อปรับปรุ งสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย
346,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

เปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมระบบ
แรงต่าในโรงเรี ยน

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 18 ตรม

จานวน 1 แห่ง

พัฒนาระบบสา
โครงการปรับปรุ งอาคารศูนย์
101. ธรณูปโภค
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะมะ
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อปรับปรุ งอาคาร สถานที่ให้เกิดความ
71,000.00 และวัฒนธรรม, กอง ปลอดภัยสามารถใช้งาน ได้อย่างมี
การศึกษาศาสนาและ ประสิ ทธิภาพ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จานวน 1 แห่ง

พัฒนาระบบสา
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
102. ธรณูปโภค
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ร.ร.ท.1)
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษา ดัดแปลง ต่อเติม
150,000.00 และวัฒนธรรม, กอง หรื อ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและ อาคารประกอบ โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดเจียงอี
การศึกษาศาสนาและ โรงเรี ยน
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาระบบสา
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
103. ธรณูปโภค
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ร.ร.ท.2)
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษา ดัดแปลง ต่อเติม
150,000.00 และวัฒนธรรม, กอง หรื อ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและ อาคารประกอบ โรงเรี ยนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
การศึกษาศาสนาและ โรงเรี ยน
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาระบบสา
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
104. ธรณูปโภค
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ร.ร.ท.3)
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษา ดัดแปลง ต่อเติม
โรงเรี ยนเทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติ 72
150,000.00 และวัฒนธรรม, กอง หรื อ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและ อาคารประกอบ
พรรษา
การศึกษาศาสนาและ โรงเรี ยน
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาระบบสา
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
105. ธรณูปโภค
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ร.ร.ท.4)
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษา ดัดแปลง ต่อเติม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษา ดัดแปลง ต่อเติม
150,000.00 และวัฒนธรรม, กอง หรื อ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและ อาคารประกอบ หรื อ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและ อาคาร
ประกอบโรงเรี ยน
การศึกษาศาสนาและ โรงเรี ยน
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาระบบสา
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
106. ธรณูปโภค
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ร.ร.ท.5)
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษา ดัดแปลง ต่อเติม
โรงเรี ยนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนอง
150,000.00 และวัฒนธรรม, กอง หรื อ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและ อาคารประกอบ
ม่วง
การศึกษาศาสนาและ โรงเรี ยน
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาระบบสา
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
107. ธรณูปโภค
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ร.ร.ท.6)
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษา ดัดแปลง ต่อเติม
150,000.00 และวัฒนธรรม, กอง หรื อ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและ อาคารประกอบ โรงเรี ยนเทศบาล 6 มิ่งเมือง
การศึกษาศาสนาและ โรงเรี ยน
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาระบบสา
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
108. ธรณูปโภค
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (ร.ร.ท.7)
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษา ดัดแปลง ต่อเติม
โรงเรี ยนเทศบาล 7 บ้าน หนองตะมะพันทา
150,000.00 การศึกษา, กอง
หรื อ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและ อาคารประกอบ
โนนกอง
ส่งเสริ มการศึกษา โรงเรี ยน

และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
โครงการปรับปรุ ง ผิวจราจร
พัฒนาระบบสา
ถนนขุขนั ธ์ (ช่วงจาก แยกร้าน
109. ธรณูปโภค
จันทร์ มณี เลิศถึง แยกถนนศรี
สาธารณูปการ
สะเกษ-ขุขนั ธ์)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อปรับปรุ งถนน ภายในเขตเทศบาลฯ ให้ได้
6,195,000.00 สุขาภิบาล, กอง
มาตรฐาน และ การสัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

รื้ อผิวลาดยางเดิม หนา 5 ซม. พื้นที่
15,316.00 ตร.ม., ปูผิว AC หนา 5 ซม
พื้นที่ 15,316.00 ตร.ม.., ปูลาดและบดทับ
ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค้ท พื้นที่
15,316.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบแปลน ของเทศบาลเมืองศรี สะเกษ

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุ ง
พัฒนาระบบสา
ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
110. ธรณูปโภค
น้ า ซอยเพื่อคุณ 7 (ชุมชนโนน
สาธารณูปการ
หนามแท่ง)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อปรับปรุ งระบบ ระบายน้ า ภายในเขต1,832,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ได้พ้ืนที่
231.00 ตร.ม., ก่อสร้าง ท่อระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน- ศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว
582.00 ม., ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางวี
จานวน 64 บ่อ, ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง
0.60 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 550.00 ม. ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลเมืองศรี สะเกษ

โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
พัฒนาระบบสา ถนน ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบาย
111. ธรณูปโภค
น้ า ซอยเพื่อคุณ 8 (ส่วนที่
สาธารณูปการ เหลือ) (ฝั่งทิศใต้) (ชุมชนโนน
หนามแท่ง)

พัฒนาระบบสา
โครงการปรับปรุ ง ผิวจราจร
112. ธรณูปโภค
ถนนกวงเฮง (ชุมชนสนามบิน)
สาธารณูปการ

พัฒนาระบบสา โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ า
113. ธรณูปโภค
ค.ส.ล. ซอยอารักษ์ประชา
สาธารณูปการ (ชุมชนโนนเค็ง)

รื้ อผิวจราจรเดิม พื้นที่ 35.00 ตร.ม.,
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ได้พ้ืนที่
ส่วนโยธา, กองโยธา
96.36 ตร.ม., ก่อสร้าง ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
, กองช่าง, กองช่าง เพื่อปรับปรุ งถนนและ ระบบระบายน้ าภายใน
ขนาดเส้นผ่าน- ศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว
707,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เขต เทศบาลให้ได้มาตรฐาน และการสัญจรไป
217.00 ม., ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางวี
ประปา, สานักช่าง, มา สะดวกยิ่งขึ้น
จานวน 33 บ่อ, ก่อสร้างรางวีค.ส.ล. กว้าง
สานักการช่าง
0.60 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 178.00 ม. ตาม
แบบแปลนของ เทศบาลเมืองศรี สะเกษ
ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อปรับปรุ งถนน ภายในเขตเทศบาลฯ ให้ได้
3,068,000.00 สุขาภิบาล, กอง
มาตรฐาน และ การสัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

แทคโค้ท ได้พ้ืนที่ 9,778.00 ตร.ม., ปูยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต หนา 4 ซม. ได้พ้ืนที่
9,778.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตาม
แบบแปลน ของเทศบาลเมืองศรี สะเกษ

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อปรับปรุ งระบบ ระบายน้ า ภายในเขต905,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

รื้ อพื้นถนน ค.ส.ล. (เดิม) ได้พ้ืนที่ 7.00 ตร.
ม., ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 183.00 ตร.
ม., ก่อสร้างท่อ- ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าน- ศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 335.00 ม.
, ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางวี จานวน
28.00 บ่อ, ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 293.50 ม. ตามแบบ
แปลนของ เทศบาลเมืองศรี สะเกษ

พัฒนาระบบสา โครงการปรับปรุ งผิวจราจร
114. ธรณูปโภค
ซอยอุดมชัย ไปซอยข้าง วัด
สาธารณูปการ เลียบ (ชุมชนวัดเลียบ)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อปรับปรุ งถนน ภายในเขตเทศบาลฯ ให้ได้
1,690,000.00 สุขาภิบาล, กอง
มาตรฐาน และ การสัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ปรับปรุ งผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.ได้
พื้นที่ 2,705.00 ตร.ม.,ปูยางแอส- ฟัลท์ติ
กคอนกรี ต หนา 4.00 ซม. ได้ พื้นที่
2,705.00 ตร.ม.,ตีเส้นจราจร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมือง ศรี สะเกษ

พัฒนาระบบสา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
115. ธรณูปโภค
ซอยสวนหมาก 3 (ชุมชนพัน
สาธารณูปการ ทาน้อย)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อปรับปรุ งถนน ภายในเขตเทศบาล ให้ได้
885,000.00 สุขาภิบาล, กอง
มาตรฐาน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ได้พ้ืนที่
1,259.00 ตร.ม., ก่อสร้าง ท่อระบายน้ า ค.
ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน- ศูนย์กลาง 0.40 เมตร
ยาว 15.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
เมือง ศรี สะเกษ

พัฒนาระบบสา โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ า
116. ธรณูปโภค
ค.ส.ล. ทางเข้าหมู่บา้ น นันท
สาธารณูปการ พงษ์ (ชุมชนหนองตะมะ)

ส่วนโยธา, กองโยธา
เพื่อปรับปรุ งระบบ ระบายน้ า ภายในเขต214,000.00 , กองช่าง, กองช่าง
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
สุขาภิบาล, กอง

รื้ อพื้นถนน ค.ส.ล. (เดิม) ได้พ้ืนที่ 83.00
ตร.ม., ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 44.00
ตร.ม., ก่อสร้างท่อ- ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าน- ศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 77.00 ม.,

ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางวี จานวน 6.00
บ่อ, ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 74.00 ม. ตามแบบแปลน
ของ เทศบาลเมืองศรี สะเกษ

โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ า
พัฒนาระบบสา
ค.ส.ล. ถนนหมู่บา้ นข้าวกล้อง
117. ธรณูปโภค
- หนองตะมะ (ชุมชนหนองตะ
สาธารณูปการ
มะ)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อปรับปรุ งระบบ ระบายน้ า ภายในเขต930,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

รื้ อพื้นถนน ค.ส.ล. (เดิม) ได้พ้ืนที่ 10.00
ตร.ม., ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 170.50
ตร.ม., ก่อสร้างท่อ- ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าน- ศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 294.00 ม.
, ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ฝารางวี จานวน
33.00 บ่อ, ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 267.50 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลเมืองศรี สะเกษ

พัฒนาระบบสา
โครงการขยายเขต จาหน่าย
118. ธรณูปโภค
น้ าประปา
สาธารณูปการ

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อพัฒนาและให้ บริ การด้านน้ าประปา กับ
500,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประชาชนภายใน เขต
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ขยายเขตจาหน่ายน้ า ประปาภายในเขตเทศ
บาลฯ

พัฒนาระบบสา
โครงการก่อสร้างโดมหลังคา
119. ธรณูปโภค
ระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 4
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
495,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาระบบสา
โครงการเปลี่ยนหลังคาฝ้าและ
120. ธรณูปโภค
เพดานอาคารอนุบาล 8 เหลี่ยม
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อปรับปรุ งอาคาร สถานที่ให้เกิดความ
650,000.00 และวัฒนธรรม, กอง ปลอดภัยสามารถใช้งาน ได้อย่างมี
การศึกษาศาสนาและ ประสิ ทธิภาพ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารอนุบาล 8 เหลี่ยม

โครงการปูพ้ืนคอนกรี ต
พัฒนาระบบสา
ทางเดินและมุงหลังคา กันแดด
121. ธรณูปโภค
กันฝนจากอาคารเรี ยนไป
สาธารณูปการ
อาคารอเนกประสงค์

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย สาหรับ
240,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
นักเรี ยน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ปูพ้ืนคอนกรี ตทางเดินและมุงหลังคากัน
แดด กันฝนจากอาคารเรี ยนไปโรงครัว

พัฒนาระบบสา
โครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศ
122. ธรณูปโภค
เหนือและทิศตะวันตก
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย สาหรับ
663,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
นักเรี ยน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จานวน 1 แห่ง

พัฒนาระบบสา
123. ธรณูปโภค
โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย สาหรับ
200,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
นักเรี ยน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

จานวน 1 แห่ง

เพื่อก่อสร้างโดมหลังคา ระหว่างอาคาร 1กับ
เพื่อก่อสร้างโดมหลังคาระหว่าง อาคาร 1
อาคาร 4 พร้อมติดตั้งรางน้ าและ ท่อน้ าทิ้งให้
กับอาคาร 4 พร้อม ติดตั้งรางน้ าและท่อน้ า
เกิดความ ปลอดภัยสามารถใช้งานได้ อย่างมี
ทิ้ง
ประสิ ทธิภาพ

พัฒนาระบบสา
โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้าง
124. ธรณูปโภค
และด้านหลังโรงเรี ยน
สาธารณูปการ

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย สาหรับ
350,000.00 และวัฒนธรรม, กอง
นักเรี ยน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

พัฒนาระบบสา โครงการก่อสร้างหลังคาอ่าง
125. ธรณูปโภค
แปรงฟันระหว่างอาคาร 1 กับ
สาธารณูปการ อาคาร 2

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา
80,000.00 และวัฒนธรรม, กอง เพื่อป้องกันแดดและฝนให้ กับนักเรี ยน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

โรงเรี ยนมีหลังคาบริ เวณอ่างแปรงฟันที่ได้
มาตรฐาน สามารถป้องกันแดดและฝนได้

พัฒนาระบบสา โครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศใต้
126. ธรณูปโภค
และด้านทิศตะวันออกของ
สาธารณูปการ โรงเรี ยน

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริ มการศึกษา เพื่อปรับปรุ งอาคาร สถานที่ให้เกิดความ
759,000.00 และวัฒนธรรม, กอง ปลอดภัยสามารถใช้งาน ได้อย่างมี
การศึกษาศาสนาและ ประสิ ทธิภาพ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

ก่อสร้างรั้วโครงสร้างเสา คานคอดินทับ
หลัง ค.ส.ล. ผนังรั้วซี เมนต์บล็อคความ สูง
2 เมตร

พัฒนาระบบสา
127. ธรณูปโภค
จัดซื้ อป้ายชื่อซอย
สาธารณูปการ

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อบริ การประชาชน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

25 ป้าย

พัฒนาระบบสา
128. ธรณูปโภค
จัดซื้ อป้ายบอกทาง
สาธารณูปการ

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อความสะดวกในการสัญจร และบริ การ
500,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ประชาชน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

4 ป้าย

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
พัฒนาระบบสา พร้อมขยายผิวจราจรถนนข้าง
129. ธรณูปโภค
โรงเรี ยนเทศบาล 5 บ้านหนอง
สาธารณูปการ ยางหนองม่วง (ชุมชนหนอง
ยาง)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง เพื่อปรับปรุ งถนนและ ระบบระบายน้ าภายใน
950,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เขต เทศบาลให้ได้มาตรฐาน และการสัญจรไป
ประปา, สานักช่าง, มา สะดวกยิ่งขึ้น
สานักการช่าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. พื้นที่
410.00 ตารางเมตร,ก่อสร้าง ท่อระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ยาว 130.00 เมตร,ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.
จานวน 12 บ่อ และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องตามแบบแปลนของเทศบาล เมืองศรี สะ
เกษ

โครงการก่อสร้างปรับปรุ งผิว
พัฒนาระบบสา
จราจรถนนและลานจอดรถ
130. ธรณูปโภค
ภายในสานักงานเทศบาลเมือง
สาธารณูปการ
ศรี สะเกษ

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง เพื่อปรับปรุ งถนนภายใน สานักงานเทศบาล
1,000,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เมืองศรี สะเกษให้ได้ มาตรฐานและการสัญจร
ประปา, สานักช่าง, ไปมาสะดวกยิ่งขึ้น
สานักการช่าง

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตหนา เฉลี่ย
5.00 ซม., พื้นที่ 2,994.00 ตร.ม.และงาน
ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมือง ศรี สะเกษ

131.

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง

132.

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

โครงการประดับตกแต่ง เมือง
ในวันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์

ความยาว 245 เมตร

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อพัฒนาระบบบริ การ ไฟฟ้าสาธารณะ
200,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ภายใน เขต
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ขยายเขตการให้บริ การ ไฟฟ้าสาธารณะ
บริ เวณ ถนน ซอย ต่างๆ ภายใน เขต
เทศบาลฯ

ส่วนโยธา, กองโยธา 1.เพื่อเป็ นการแสดงความ จงรักภักดีตอ่
1,000,000.00 , กองช่าง, กองช่าง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ 2.เพื่อ
สุขาภิบาล, กอง
ตกแต่งเมืองให้มี ความสวยงาม 3.เพื่อให้

ประดับตกแต่งเมืองตาม ถนนสายต่างๆ
สถานที่ ราชการ และหน่วยงาน ต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล เมืองศรี สะเกษ

ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

133.

134.

135.

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

พัฒนาสู่เมือง
136.
คาร์ บอนต่า

137.

138.

139.

140.

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

ประชาชนได้รับ รู้ถึงความสาคัญในวัน สาคัญ
ต่างๆ

โครงการปลูกต้นไม้

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง เพื่อส่งเสริ มให้เทศบาล เมืองศรี สะเกษเป็ น
ดาเนินการปลูกต้นในพื้นที่ เป้าหมายได้แก่
5,000.00 สุขาภิบาล, กอง
่
่
่
เมืองน่าอยูมงุ สูเมือง คาร์ บอนต่า โดยการ เพิ่ม วัด สวนสาธารณะ โรงเรี ยน และที่ว่างใน
ชุมชน ในเขตเทศบาล
ประปา, สานักช่าง, ต้นไม้ใหม่ในเมือง
สานักการช่าง

โครงการคัดแยกองค์ ประกอบ
ขยะ

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อติดตรมการเปลี่ยน แปลงองค์ประกอบขยะ จ้างบุคคลภายนอกศึกษา ข้อมูลต่างๆ และ
1,500.00 สุขาภิบาล, กอง
คุย้ ขยะ มาคัดแยกขยะปี ละ 1 ครั้ง
หรื อข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยว กับการจัดการขยะ
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

โครงการตรวจวัด คุณภาพน้ า

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ ติดตามคุณภาพน้ าเสี ย
40,000.00 สุขาภิบาล, กอง
จากขยะและน้ าใต้ดิน บริ เวณสถานที่กาจัด
ประปา, สานักช่าง, ขยะจากแหล่งน้ าต่างๆ
สานักการช่าง

ตรวจวัดคุณภาพน้ าบริ เวณ ที่กาจัดขยะมูล
ฝอยและ สิ่ งปฏิกลู ปี ละ 2 ครั้ง และ แหล่ง
น้ าสาธารณะในเขต เทศบาลเมืองศรี สะเกษ

โครงการลดขยะลดมลพิษ
พิชิต Low Carbon

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และชุมชนมีส่วน
40,000.00 สาธารณสุข, กอง
ร่ วมใน การคัดแยกขยะในครัวเรื อน
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
,กองการแพทย์ ,
สานักสาธารณสุข

1.จานวนชุมชนที่ร่วมกิจกรรม 47 ชุมชน 2.
ร้านจาหน่ายอาหาร 243 ร้าน แผงลอย 300
แผง 3.ตลาดสดเทศบาล 3 แห่ง 4.โรงเรี ยน
24 แห่ง

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
ภายในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองศรี สะเกษ(ระยะที่
2)

โครงการคืนชีวิตให้สายน้ า

จัดซื้ อโคม LED

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง เพื่อปรับปรุ งถนนภายใน ศูนย์กาจัดขยะมูล
578,000.00 สุขาภิบาล, กอง
ฝอย ของเทศบาลฯ ให้สญ
ั จร ไปมาสะดวก
ประปา, สานักช่าง, ยิ่งขึ้น
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
50,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อพัฒนาลาน้ าห้วยน้ าคา
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
1,340,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อบริ การประชาชน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 1,067 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองศรี สะเกษ

จัดทาทางเดินเลียบลาน้ าห้วยน้ าคา จัดทามุม
พักผ่อน/จุดถ่ายภาพ พัฒนาความสะอาดลา
น้ าห้วยน้ าคา

200 ชุด

จัดซื้ อโคมไฟถนน

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
45,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อบริ การประชาชน
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

50 ชุด

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
88,400.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อบริ การประชาชน ลดอุบตั ิเหตุ
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

10 ชุด

141.

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

จัดซื้ อโคมไฟถนนหลังเต่า

142.

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

จัดซื้ อเครื่ องออกกาลังกาย

1,360,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา
เพื่อบริ การประชาชน
, กองช่าง, กองช่าง

17 เครื่ อง

สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

โครงการประดับตกแต่งเมือง
บริ เวณสี่ แยกในเขตเทศบาล

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อฟื้ นฟูปรับปรุ งภูมิทศั น์ ให้สวยงาม
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เกาะ
กลางถนน (สามแยกนิกร
มอเตอร์ )

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อฟื้ นฟูปรับปรุ งภูมิทศั น์ ให้สวยงาม
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และไฟประดับ
เกาะ กลางถนนอุบลบริ เวณ สามแยกถนน
อุบลตัดถนน ทองมาก

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เกาะ
กลางถนนศรี สะเกษ - กันทร
ลักษ์ (สามแยก อส.)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อฟื้ นฟูปรับปรุ งภูมิทศั น์ ให้สวยงาม
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และไฟประดับ
เกาะ กลางถนนศรี สะเกษ - กันทรลักษ์ตดั
กับถนน ทองมาก

พัฒนาสู่เมือง
146.
คาร์ บอนต่า

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เกาะ
กลางถนนกวงเฮง (สี่ แยกตัด
ถนนวันลูกเสื อถึงสี่ แยกตัดกับ
ถนนอุบล)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
1,000,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อฟื้ นฟูปรับปรุ งภูมิทศั น์ ให้สวยงาม
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

รื้ อเกาะกลางถนนเดิม, ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ และไฟประดับ เกาะ กลางถนนกวง
เฮง (สี่ แยกตัดถนนวันลูกเสื อ ถึงสี่ แยกตัด
กับถนนอุบล)

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล, กอง
เพื่อฟื้ นฟูปรับปรุ งภูมิทศั น์ ให้สวยงาม
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไฟประดับ เกาะ
กลางถนนเทพาสี่ แยก ถนนเทพาตัดกับถนน
กสิ กรรม

143.

144.

145.

147.

148.

149.

พัฒนาสู่เมือง
คาร์ บอนต่า

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
ถนนเทพา (สี่ แยกที่ดิน)

ติดตั้งกระถางไม้ดอก, ไม้ ประดับตาม
ฤดูกาล บริ เวณสี่ แยกภายใน เทศบาล

พัฒนาส่งเสริ ม โครงการจัดทาจุดถ่ายภาพ
แหล่งท่องเที่ยว ภายในสวนสาธารณะ

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว ภายใน
50,000.00 สุขาภิบาล, กอง
สวนสาธารณะ
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

จัดทาจุดถ่ายภาพ ภายในสวนสาธารณะ
ของเทศบาลเมือง ศรี สะเกษ

พัฒนาส่งเสริ ม โครงการจัดทาปฏิมากรรม
แหล่งท่องเที่ยว ประดับสวนสาธารณะ

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว ภายใน
130,000.00 สุขาภิบาล, กอง
สวนสาธารณะ
ประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

จัดทาปฏิมากรรม ประดับสวนสาธารณะ

ส่งเสริ มแนวทาง
โครงการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
150. เศรษฐกิจ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พอเพียง
ส่งเสริ มแนวทาง
โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
151. เศรษฐกิจ
ศักยภาพผูน้ าชุมชน
พอเพียง
ส่งเสริ มแนวทาง
โครงการส่งเสริ มสถาบัน
152. เศรษฐกิจ
ครอบครัว
พอเพียง

ส่วนสวัสดิการสังคม
, กองสวัสดิการ
เพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐาน ของชุมชนในการใช้
30,000.00
ชุมชนในเขตเทศบาล จานวน 47 ชุมชน
ประกอบการจัดทาแผน พัฒนาเทศบาล
สังคม, สานัก
สวัสดิการสังคม
ส่วนสวัสดิการสังคม
, กองสวัสดิการ
320,000.00
สังคม, สานัก
สวัสดิการสังคม

1.เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ ปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรม การชุมชน 2.เพื่อศึกษาดูงาน
ต้นแบบ เพื่อนาประสบการณ์มาปรับ ใช้กบั
ชุมชนของตน

คณะกรรมการชุมชน จานวน 47 ชุมชน

ส่วนสวัสดิการสังคม
1.เพื่อยกย่องผูป้ ระพฤติตวั เป็ นตัวอย่าง 2.เพื่อ
, กองสวัสดิการ
30,000.00
สร้างทัศนคติที่ดีใน ครอบครัวส่งเสริ มสถาบัน ชุมชนในเขตเทศบาล จานวน 47 ชุมชน
สังคม, สานัก
ครอบครัว
สวัสดิการสังคม

ส่งเสริ มแนวทาง
โครงการสนับสนุนการจัดทา
153. เศรษฐกิจ
แผนชุมชน
พอเพียง

ส่วนสวัสดิการสังคม
เพื่อสร้างกระบวนการค้นหา ปัญหาของชุมชน
, กองสวัสดิการ
16,800.00
ชุมชนในเขตเทศบาล จานวน 47 ชุมชน
และ สามารถค้นหาแนวทางใน การจัดการ
สังคม, สานัก
ตนเอง
สวัสดิการสังคม

ส่งเสริ มแนวทาง
โครงการชุมชนสัมพันธ์และ
154. เศรษฐกิจ
นันทนาการ
พอเพียง

ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม ความสามัคคีโดยใช้
, กองสวัสดิการ
47,400.00
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการเป็ น สื่ อกลางใน ชุมชนในเขตเทศบาล จานวน 47 ชุมชน
สังคม, สานัก
การรวมกลุม่ ใน การจาหน่ายสิ นค้า
สวัสดิการสังคม

ส่งเสริ มแนวทาง
โครงการส่งเสริ มธุรกิจขนาด
155. เศรษฐกิจ
ย่อม(ตลาดนัดชุมชน)
พอเพียง

ส่วนสวัสดิการสังคม
1.เสริ มสร้างช่องทางการ จาหน่ายสิ นค้าแก่ผู้
, กองสวัสดิการ
40,000.00
ประกอบ การ 2.จัดสถานที่และอุปกรณ์ ใน
สังคม, สานัก
การจาหน่ายสิ นค้า
สวัสดิการสังคม

ผูป้ ระการจานวน 200 ราย

ส่งเสริ มแนวทาง
โครงการส่งเสริ มอาชีพใน
156. เศรษฐกิจ
ชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง

ส่วนสวัสดิการสังคม
, กองสวัสดิการ
พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ สร้างรายได้ ลด
80,000.00
รายจ่าย
สังคม, สานัก
สวัสดิการสังคม

ผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 100 คน

สร้างสังคมให้น่า โครงการสงเคราะห์
157.
อยู่
ผูด้ อ้ ยโอกาสและไร้ที่พ่ ึง

ส่วนสวัสดิการสังคม
1.เพื่อเป็ นการบรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้น
, กองสวัสดิการ
100,000.00
แก่ผดู้ อ้ ย โอกาสและผูไ้ ร้ที่พ่ ึง 2.เพื่อให้การ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูท้ ี่ ไร้ที่พ่ ึงในเขตเทศบาล
สังคม, สานัก
สงเคราะห์แก่ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูท้ ี่ไร้ที่พ่ ึง
สวัสดิการสังคม

โครงการสงเคราะห์มารดาและ
สร้างสังคมให้น่า
158.
เด็กทารกแรกเกิดในครอบครัว
อยู่
ผูม้ ีรายได้นอ้ ย

ส่วนสวัสดิการสังคม
, กองสวัสดิการ
100,000.00
สังคม, สานัก
สวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริ มการจัด
สร้างสังคมให้น่า
159.
สวัสดิการชมรมผูส้ ูงอายุวดั
อยู่
เจียงอี

160.

161.

162.

163.

สร้างสังคมให้น่า โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
อยู่
ผูด้ อ้ ยโอกาสและไร้ที่พ่ งึ

โครงการส่งเสริ มพัฒนา
สร้างสังคมให้น่า
คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
อยู่
ศูนย์บริ การทางสังคม

โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
สร้างสังคมให้น่า
คุณภาพชีวิตคนพิการและ
อยู่
ผูด้ ูแล

สร้างสังคมให้น่า โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
อยู่
คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

1.เพื่อสงเคราะห์มารดาและ เด็กแรกเกิดใน
ครอบครัวผู้ มีรายไดน้อย 2.แนะนาให้ความรู้ มารดาและเด็กแรกเกิด ในเขตเทศบาลเมือง
เบื้องต้น สาหรับมารดาและเด็กแรก เกิดให้มี ศรี สะเกษ
คุณภาพชีวิตที่ดี

1.เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ผูส้ ูงอายุในด้าน
ส่วนสวัสดิการสังคม
ต่างๆ ดังนี้ - ด้านอนามัย - ด้านการศึกษาและ
, กองสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุชุมชนในเขต เทศบาลเมืองศรี สะ
70,000.00
การ เรี ยนรู้สาหรับผูส้ ูงอายุดา้ น ถ่ายทอด
เกษ
สังคม, สานัก
วัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ นันทนาการ
สวัสดิการสังคม
2.ฝึ กอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงาน
ส่วนสวัสดิการสังคม
1.เพื่อให้ผดู้ อ้ ยโอกาสและผู้ ไร้ที่พ่ งึ มีคุณภาพ
, กองสวัสดิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาสอาสา สมัครดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส
50,000.00
ชีวิตที่ดีข้ ึน 2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม ของ
ในเขตเทศบาลเมือง ศรี สะเกษ
สังคม, สานัก
ชุมชนในการดูแลผูด้ อ้ ย โอกาสและผูไ้ ร้ที่พ่ ึง
สวัสดิการสังคม
ส่วนสวัสดิการสังคม
, กองสวัสดิการ
350,000.00
สังคม, สานัก
สวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม
, กองสวัสดิการ
17,470.00
สังคม, สานัก
สวัสดิการสังคม

1.เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ผูส้ ูงอายุในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ - ด้านอนามัย - ด้านการศึกษาและ
การ เรี ยนรู้สาหรับผูส้ ูงอายุดา้ น อาชีพ ด้าน
ผูส้ ูงอายุศูนย์บริ การ ทางสังคม
ถ่ายทอด วัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ
นันทนาการ 2.ฝึ กอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดู
งาน
1.ส่งเสริ มและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ
และ ผูด้ ูแล 2.เพื่อฝึ กอบรมให้ความรู้ ส่งเสริ ม
อาชีพที่เหมาะสม และสร้างรายได้ให้คน
คนพิการและผูด้ ูแลคน พิการในเขตเทศบาล
พิการและผูด้ ูแล 3.เพื่อสร้างขวัญและกาลัง ใจ
คนพิการ ผูด้ ูแลคนพิการ ในการดารงชีพอย่าง
มี ความสุข

1.เพื่อฝึ กอบรมส่งเสริ มและ พัฒนาคุณภาพ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ชีวิตผูส้ ูงอายุ ให้ดีข้ ึน และศึกษา 2.เพื่อส่งเสริ ม
, กองสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุและประชาชน ทัว่ ไปในชุมชนใน
200,000.00
ให้ผสู้ ูงอายุ ได้เห็นคุณค่าและตระหนัก ใน
สังคม, สานัก
เขต เทศบาลเมืองศรี สะเกษ
ตนเอง 3.เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง
สวัสดิการสังคม
รู ปแบบใหม่ๆ สาหรับผูส้ ูงอายุ

พัฒนาศักยภาพ
โครงการฝึ กอบรมซ้อมการ
ด้านความ
164.
ป้องกันและระงับเหตุสาธารณ
ปลอดภัยในชีวิต
ภัยต่างๆ
และทรัพย์สิน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อศักยภาพและเตรี ยม ความพร้อมในการเข้า เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อาสาสมัครฯ หน่วย
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ระงับเหตุสาธารณภัยและ บูรณาการร่ วมกับ งานราชการ สถาน ประกอบการ มูลนิธี
ชุมชน จานวน 80 คน
สานักงานปลัด อบต. หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
โครงการสงเคราะห์ผปู้ ระสบ
165.
ปลอดภัยในชีวิต เหตุสาธารณภัย
และทรัพย์สิน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนใน
70,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
เบื้องต้นแก่ผู้ ประสบภัย
สานักงานปลัด อบต.

ผูไ้ ด้รับผลกระทบจาก การเกิดเหตุ

พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
166.
จัดซื้ อเรื อท้องแบน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อใช้ในการ ปฏิบตั ิงานและ บริ การ
59,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ประชาชน
สานักงานปลัด อบต.

1 ลา

พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
167.
จัดซื้ อเครื่ องช่วยหายใจ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักปลัด อบจ.,
160,000.00 สานักปลัดเทศบาล, เพื่อปฏิบตั ิงานและบริ การประชาชน
สานักงานปลัด อบต.

พัฒนาศักยภาพ
ด้านความ
168.
จัดซื้ อหัวฉี ดน้ าดับเพลิง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักปลัด อบจ.,
67,500.00 สานักปลัดเทศบาล, เพื่อปฏิบตั ิงานและบริ การประชาชน
สานักงานปลัด อบต.

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
169.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการจัดงานวันราชพิธีและ
วันสาคัญของชาติ

สานักปลัด อบจ.,
จัดงานวันราชพิธีและ วันสาคัญของชาติ
70,000.00 สานักปลัดเทศบาล, เพื่อส่งเสริ มเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมของชาติ
ศาสนา จานวน 15 ครั้ง / ปี
สานักงานปลัด อบต.

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
170.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการจ้างนักเรี ยนนักศึกษา
ทางานในช่วงปิ ดภาคเรี ยน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็ น
200,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ประโยชน์ รู้จกั แบ่งภาระค่าใช้จ่าย ใน
สานักงานปลัด อบต. ครอบครัวช่วยเหลือตน เองได้

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
171.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการช่วยเหลือประชาชน

ประชาชนในเขต เทศบาลเมือง ศรี สะเกษ
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณ
ได้รับความ ช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ด้าน
100,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ภัย ด้านการส่งเสริ มและพัฒนา คุณภาพชีวิต
การ ส่งเสริ มและพัฒนา คุณภาพชีวิต ด้าน
สานักงานปลัด อบต. ด้านการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ
การ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
172.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ด้านทะเบียนราษฎร
5,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
และ บัตรประจาตัวประชาชน
สานักงานปลัด อบต.

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
173.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการปรับปรุ งระบบข้อมูล
ทะเบียนราษฎร

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้รายการบุคคลใน ทะเบียนบ้านมีความ
25,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ถูกต้อง และเป็ นปัจจุบนั
สานักงานปลัด อบต.

1 ครั้ง / ปี

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
174.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่ อง
หน้าที่พลเมือง

เพื่อเผยแพร่ อบรม บุคคล ในครอบครัว เพื่อน
สานักปลัด อบจ.,
บ้าน คนในสังคม ให้ใช้หลักการ ทาง
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ประชาธิปไตยเป็ นพื้น ฐานในการดารงชีวิต
สานักงานปลัด อบต.
ประจาวัน

เพื่อการปฏิบตั ิตนให้ เป็ นพลเมืองที่ดีในวิถี
ประชาธิปไตยโดยยึด มัน่ ในคุณธรรมจริ ย
ธรรมของศาสนาและ หลักการของ
ประชาธิปไตยมาใช้ใน วิถีการดารงชีวิต
ประจาวันเพื่อเป็ น แบบอย่างที่ดีแก่คน รอบ
ข้าง

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
175.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการสนับสนุน
ผูป้ ฏิบตั ิงานสานักทะเบียน
ส่วนแยก

1 เครื่ อง

3 หัว

นักเรี ยนนักศึกษาที่ อยูอ่ าศัยในครอบครัว ที่
มีฐานะยากจนอาศัย อยูใ่ นเขตเทศบาล เมือง
ศรี สะเกษ

เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนราษฎรและ บัตร

เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ งานในการให้บริ การ
สานักปลัด อบจ.,
ด้าน งานทะเบียนราษฎร ณ สานักงานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน สานักทะเบียนส่วน
486,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ส่วน แยกในโรงพยาบาล ศรี สะเกษ และ
แยกในโรงพยาบาล ศรี สะเกษ
สานักงานปลัด อบต. อานวยความ สะดวกให้ประชาชนในการ
ติดต่อขอใช้บริ การงาน ทะเบียนราษฎร

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
176.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการมุมนันทนาการเพื่อ
บริ การประชาชน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามา ติดต่อราชการได้
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ผ่อน คลายขณะรับบริ การ
สานักงานปลัด อบต.

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
177.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองศรี สะเกษ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ประชาชนได้คดั เลือก ตัวแทนมา
2,500,000.00 สานักปลัดเทศบาล, บริ หารงานให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
สานักงานปลัด อบต. ประชาชนในท้องถิ่น

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
178.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการฝึ กอบรมพัฒนา
ประสิ ทธิภาพคณะผูบ้ ริ หาร
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้มีความรู้
500,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ความ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง
สานักงานปลัด อบต.

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
179.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการวันเทศบาลและวัน
ท้องถิ่นไทย

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริ มและสร้างความ ตระหนักถึง
50,000.00 สานักปลัดเทศบาล, บทบาทและ หน้าที่ของเทศบาลให้เป็ น ที่
สานักงานปลัด อบต. เผยแพร่

โครงการเสวนาประสา
ชาวเมือง

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
30,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

เพื่อเป็ นเวทีที่เปิ ดโอกาส และกระตุน้ ให้
ประชาชนได้ ระดม/แสดงความคิดเห็น
ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองศรี สะ
ข้อเสนอแนะ สามารถนา ข้อสรุ ปที่ได้ไป
เกษ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จากภาคส่วน
พัฒนาหรื อ เพิ่มประสิ ทธิภาพการ ปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ
ตามอานาจ หน้าที่ภารกิจของเทศบาลฯ ต่อไป
ในอนาคต

โครงการนันทนาการสาหรับ
ประชาชน "ดนตรี ในสวนศรี "

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
40,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว โดยใช้ดนตรี เป็ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบ และ
ส่งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว ชมสวนเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วย น้ าคา)

ส่งเสริ มและ ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว
ของเทศบาล และเพิ่มกิจกรรมและ
ทางเลือกในการ ท่องเที่ยวให้แก่นกั
ท่องเที่ยวในเขต เทศบาล

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
230,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

1.เพื่อกาหนดทิศทางพัฒนา ของเทศบาล
แสดงถึง วิสยั ทัศน์เป้าประสงค์และ ค่า
เป้าหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลใน
อนาคต 2.เพื่อจัดทาเอกสารที่เกี่ยว ข้องใน
กระบวนการจัดทา แผนพัฒนาและกระบวน
การบริ หารจัดการ งบประมาณ ของเทศบาลใน
อนาคต

1.เทศบาลมีกรอบหรื อ ทิศทางในการพัฒนา
เมือง 2.จัดทาเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น
และ ฉบับเพิ่มเติม 3.จัดทาเอกสาร เทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี และ
ฉบับ เพิ่มเติม 4.จัดทาเอกสารติดตาม และ
ประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาล 5.จัดทา
เอกสารราย งานผลการดาเนิน งานในรอบปี
งบ ประมาฯ 6.จัดทาเอกสาร แผน
ดาเนินงาน ประจาปี และฉบับ เพิ่มเติม

เพื่อฝึ กอบรมเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้และหรื อ
ศึกษา ดูงานในการจัดทาแผน พัฒนาท้องถิ่น
และหรื อแนว ทางในการพัฒนาเมือง และ
เพื่อให้คณะองค์กรใน การจัดทาแผน คณะ
กรรม การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
และเจ้าหน้าที่ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด ทา
แผนพัฒนา การวางแผน พัฒนาเมืองในด้าน
ต่างๆ มีความรู้ความสามารถใน การจัดทา
แผนพัฒนาท้อง ถิ่นในรู ปแบบต่างๆ

1.องค์กรในการจัด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.
คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3.เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผน พัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
180.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
181.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
182.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
183.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการฝึ กอบรมเพิ่มทักษะ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และศึกษาดูงาน

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
450,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
184.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการอบรมให้ความรู้ปลูก
จิตสานึกต่อต้านการทุจริ ตและ
ความโปร่ งใสในการ
ปฏิบตั ิงาน

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
40,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

ประชาชนที่เข้ามาใช้ บริ การ

ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขต เทศบาลเมือง ศรี สะ
เกษ

คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล
เมืองศรี สะเกษ จานวน 100 คน

1 ครั้ง/ปี

เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริ ต แก่ผเู้ ข้ารับการอบรมเพื่อ ให้ผเู้ ข้ารับการ อบรมให้แก่บุคลากร ในสังกัดเทศบาลเมือง
อบรมมี ความรู้เรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อนและ ศรี สะเกษ และผูท้ ี่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ การ
ควบคุมงานและ ตรวจรับพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้ อจัดจ้าง พ.ศ.
2560

โครงการจัดทาสื่ อแนะนา
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง
ศรี สะเกษ

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
490,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

จัดทาปฎิทินการ ปฏิบตั ิงาน จัดทาแผ่น พับ
ประชาสัมพันธ์ จัดทารายงานกิจการ
เพื่อเผยแพร่ ผลงานก้าวหน้า ของเทศบาลฯ
ประจาปี จัดทาวาร- สาร จัดทาวีดีทศั น์
โครงการ กิจกรรม ข้อมูลทางวิชาการ และ
ประชาสัมพันธ์ จัด ทาสื่ อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ในรู ปแบบอื่นๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ เคเบิ้ล
ได้รับ ทราบอย่างทัว่ ถึง
ทีวีทอ้ งถิ่น และการ ประชาสัมพันธ์ในรู ป
แบบต่างๆ เพื่อเผย แพร่ ให้สาธารณชนได้
ทราบอย่างกว้างขวาง

โครงการกระจายเสี ยง
ออกอากาศทางสื่ อวิทยุในเขต
เทศบาลเมืองศรี สะเกษ

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
70,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรม
ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดทั้งผลการ ดาเนินงาน
จัดรายการ ประชาสัมพันธ์ทาง สถานีวิทยุ
ตามบทบาท ภารกิจของเทศบาลฯ และ เพิ่ม
อย่างน้อย 2 สถานี
ช่องทางการมีส่วนร่ วม ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
187.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
42,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารของเทศบาลฯ ชุมชน
ในเขตเทศบาล ทั้ง 47 ชุมชน

ประธานกรรมการ ชุมชน และคณะ
กรรมการหอกระจาย ข่าวประจาชุมชน
จานวน 47 ชุมชน จานวน 100 คน

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
188.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

20,000.00

ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, สานักคลัง

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

การจัดเก็บภาษีถูกต้อง ผูไ้ ม่มายื่นแบบชาระ
ภาษีลดลง

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
189.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการมุมนันทนาการเพื่อ
การบริ การประชาชน

20,000.00

ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, สานักคลัง

เพื่อให้การบริ การประชาชน ที่มาเสี ยภาษีให้
ได้รับความ สะดวกมากขึ้น

ประชาชนที่มาเสี ยภาษี ได้รับความพึงพอใจ

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
190.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาปรับปรุ งระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (GIS)

718,000.00

ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, สานักคลัง

เพื่อให้เทศบาลมีขอ้ มูลระบบ แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน ทรัพย์สินเป็ นปัจจุบนั ถูก ต้อง
ทันสมัยตามระบบ สารสนเทศ

จานวนผูเ้ ข้าข่ายต้อง ชาระภาษี

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
191.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาซอฟแวร์ ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เพื่อจัดเก็บรายได้ (RIS)
Revenue Infermation
System

90,000.00

ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, สานักคลัง

เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ให้ ทันสมัยสามารถจัดเก็บ รายได้
เพิ่มมากขึ้น

การจัดเก็บรายได้เพิ่ม มากขึ้น

ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, สานักคลัง

- เพื่อให้มีขอ้ มูลที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง
ทั้งหมด ในพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ - เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มา ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน และ
สิ่ งปลูกสร้างในเขต เทศบาลเมืองศรี สะเกษ ได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิ ทธิภาพ รวม
ทั้งการนาไปใช้ในการ เร่ งรัดติดตามการ
จัดเก็บ ภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง

ค่าจ้างเหมาบริ การจานวน 6 คน เพื่อสารวจ
ข้อมูล ที่ดินและสิ่ งปลูก สร้างรวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ครอบคลุม พื้นที่ท้งั หมดในเขตเทศบาล
เมือง ศรี สะเกษ

เพื่อใช้ในการ ปฏิบตั ิงานและ บริ การ
ประชาชน

16 ชุด

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
185.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
186.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
192.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

ส่งเสริ มการ
บริ หารจัดการ
193.
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการสารวจจัดเก็บข้อมูล
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในเขต
เทศบาลเมืองศรี สะเกษ

437,400.00

จัดซื้ อเครื่ องรับหอกระจายข่าว
ไร้สาย

ส่วนแผน,กองแผน
และงบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน, สานัก
นโยบายและแผน

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/
ลงนามในสัญญา รวม 161 โครงการ จานวนเงิน 108,796,560 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 125 โครงการ จานวน
เงิน 64,599,406 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา

โครงการ

การก่ อหนีผ้ ูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

22

56,470,880.24

22

51,315,981.88

4

1,288,480.00

4

1,288,480.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

54

1,495,034.00

54

1,471,784.00

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค สาธารณูปการ

32

24,416,044.56

4

4,378,144.56

พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่า

14

7,107,897.16

7

1,407,897.16

6

428,400.00

6

428,400.00

สร้างสังคมให้น่าอยู่

6

599,200.00

6

599,200.00

พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3

275,467.25

2

135,467.25

20

3,746,731.54

20

3,574,051.54

161

95,828,134.75

125

64,599,406.39

อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
งบตามข้ อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ยุทธศาสตร์

ชื่ อโครงการตามแผน

1.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการพัฒนาตลาดสด
น่าซื้ อ

10,000.00

9,774.00

9,774.00

226.00

2.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการพัฒนามาตรฐาน
สุขาภิบาลร้านอาหารแผง
ลอย/ร้านอาหารริ มบาทวิถี

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

3.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ CFGT (Clean
Food Good Taste)

5,000.00

1,200.00

1,200.00

3,800.00

4.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการพัฒนาระบบ
บริ การด้านการแพทย์
ทางเลือก

315,000.00

300,500.00

277,250.00

14,500.00

5.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการหน่วยปฐม
พยาบาล

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการการดาเนินงาน
สาหรับขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั
บ้า ตามพระปณิ ธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี สว่าง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

163,560.00

163,560.00

163,560.00

0.00

6.

ลงนามสั ญญา

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการควบคุมโรคพิษ
สุนขั บ้า

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ชุมชนคุม้ กลาง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ชุมชนโนนสาราญ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ชุมชนโนนหนามแท่ง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ชุมชนหนองยาง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชน ร.ส.พ.)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนกุดหวาย)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนต้นโก)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนท่าเรื อ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนทุ่งนาดี)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนโนนเขวา)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนโนนทรายทอง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนโนนสวรรค์)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนโนนสานัก
มิตรภาพ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนป่ าม่วง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนผดุงธรรม)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนพันทาน้อย)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนพันทาใหญ่)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนมงคลสมบัติ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนมารี หนองแคน)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนเมืองเก่าหลักเมือง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนเมืองใหม่สะพาน
ขาว)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนวัดเจียงอี)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนวัดพระโต)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนวัดเลียบ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนศรี นครลาดวน)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนศรี มงคล)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนศรี สาราญ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนสนามบิน)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนสวนสมเด็จ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนสะพานขาว)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนหนองกะลา)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนหนองตะมะ)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนหนองม่วง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนหนองเม็ก)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนหนองยวน)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนหนองหล่ม)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนหนองอุทยั )

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนหัวนา)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ชุมชนเอื้ออาทร)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการปรับปรุ งภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
ของเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ชุมชนวัดหลวง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่ นชุมชน/หมู่บา้ น)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิ ริวฒั นา
พรรณวดี (ชุมชนตลาด
นอก)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการสื บสานพระราช
ปณิ ธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนไกร
ภักดี)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการสื บสานพระราช
ปณิ ธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนโนน
เค็ง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการสื บสานพระราช
ปณิ ธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนศิริ
ทรัพย์ทวีโชค)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการสื บสานพระราช
ปณิ ธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนหนอง
คู)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการสื บสานพระราช
ปณิ ธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็ งเต้านม (ชุมชนหนอง
แดง)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

54.

ส่งเสริ มสุขภาพดีถว้ นหน้า

โครงการอบรมหมอ
หมู่บา้ นในพระราช
ประสงค์ (ชุมชนหนอง
โพธิ์)

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

55.

พัฒนาการศึกษา

โครงการครู คลังสมอง
ท้องถิ่น

1,512,000.00

1,313,200.00

1,212,680.00

198,800.00

56.

พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดกิจกรรม
วิชาการทางการศึกษา

500,000.00

40,600.00

40,600.00

459,400.00

57.

พัฒนาการศึกษา

โครงการฝึ กอบรมและ
เรี ยนรู้นอกสถานศึกษาของ
โรงเรี ยนในสังกัด

240,000.00

114,125.00

114,125.00

125,875.00

58.

พัฒนาการศึกษา

โครงการฝึ กสอนว่ายน้ า
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนใน
สังกัด

120,000.00

93,800.00

88,760.00

26,200.00

59.

พัฒนาการศึกษา

โครงการส่งเสริ มกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล

350,000.00

350,000.00

350,000.00

0.00

พัฒนาการศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์การเรี ยนรู้ดา้ นการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองศรี สะ
เกษ

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

48.

49.

50.

51.

52.

53.

60.

61.

พัฒนาการศึกษา

โครงการส่งเสริ มการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน
การบริ หารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาพอเพียง สู่
ศูนย์การเรี ยนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

62.

พัฒนาการศึกษา

63.

1,038,800.00

1,038,400.00

1,038,400.00

400.00

โครงการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น

50,000.00

17,416.00

17,416.00

32,584.00

พัฒนาการศึกษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

150,000.00

148,883.00

148,883.00

1,117.00

64.

พัฒนาการศึกษา

โครงการเสริ มสร้างพัฒนา
ศักยภาพคุณภาพนักเรี ยน
ในระดับปฐมวัย

1,404,000.00

1,366,300.00

1,250,860.00

37,700.00

65.

พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
สถานศึกษา

27,682,507.00

19,897,925.00

19,897,925.00

7,784,582.00

66.

พัฒนาการศึกษา

โครงการอบรมส่งเสริ มผู้
ประกอบอาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ

30,000.00

27,840.00

27,840.00

2,160.00

67.

พัฒนาการศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
สถานศึกษา

205,000.00

205,000.00

205,000.00

0.00

68.

พัฒนาการศึกษา

ค่าอาหารเสริ ม (นม)

14,750,000.00

13,617,911.24

8,684,012.88

1,132,088.76

69.

พัฒนาการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนอนุบาลวัดพระโต

4,260,000.00

3,869,280.00

3,869,280.00

390,720.00

70.

พัฒนาการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนอนุบาลศรี สะเกษ

14,136,000.00

13,985,000.00

13,985,000.00

151,000.00

71.

พัฒนาการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนบ้านหนองโพธิ์

120,000.00

98,600.00

98,600.00

21,400.00

72.

พัฒนาการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรี ยนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

336,000.00

166,600.00

166,600.00

169,400.00

73.

พัฒนาการศึกษา

โครงการวันคนพิการสากล
จังหวัดศรี สะเกษ

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

พัฒนาการศึกษา

โครงการเข้าค่ายส่งเสริ ม
สมรรถภาพและการดาเนิน
ชีวิตอิสระสาหรับบุคคล
ออทิสติก

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

พัฒนาการศึกษา

โครงการพัฒนาผูป้ กครอง
เครื อข่ายชุมชนให้บริ การ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม
สาหรับเด็กที่พิการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรี สะเกษ

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

74.

75.

76.

พัฒนาการศึกษา

โครงการป้องกันเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรี สะเกษ

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

77.

อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

397,223.00

397,223.00

397,223.00

0.00

78.

อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานบวงสรวง
และสมโภชรู ปหล่อพระ
นางศรี สระเกศ

100,000.00

99,903.00

99,903.00

97.00

79.

อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมือง

100,000.00

33,200.00

33,200.00

66,800.00

80.

อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรี ยนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย

850,000.00

758,154.00

758,154.00

91,846.00

81.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการเปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้าพร้อมระบบแรงต่า
ในโรงเรี ยน

1,080,000.00

1,050,144.56

1,050,144.56

29,855.44

82.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการต่อเติมปรับปรุ ง
หลังคาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
บ้านโนนสานัก

66,000.00

66,000.00

0.00

0.00

83.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วด้าน
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
และทิศใต้พร้อมประตู

346,000.00

346,000.00

0.00

0.00

84.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุ งอาคาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะมะ

71,000.00

68,000.00

68,000.00

3,000.00

85.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(ร.ร.ท.1)

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

86.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(ร.ร.ท.2)

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

87.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(ร.ร.ท.3)

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

88.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(ร.ร.ท.4)

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

89.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(ร.ร.ท.5)

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

90.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(ร.ร.ท.6)

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

91.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(ร.ร.ท.7)

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

92.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุ งผิว
จราจร ถนนขุขนั ธ์ (ช่วง
จากแยกจันทร์ มณี เลิศถึง

6,195,000.00

6,195,000.00

0.00

0.00

แยกถนนศรี สะเกษ - ขุ
ขันธ์)
พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ
ระบายน้ า ซอยเพื่อคุณ 7
(ชุมชนโนนหนามแท่ง)

1,832,000.00

1,805,000.00

0.00

27,000.00

94.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ
ระบายน้ า ซอยเพื่อคุณ 8
(ส่วนที่เหลือ) (ฝั่งทิศใต้)
(ชุมชนโนนหนามแท่ง)

707,000.00

580,000.00

580,000.00

127,000.00

95.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุ งผิว
จราจรถนนกวงเฮง (ชุมชน
สนามบิน)

3,068,000.00

2,680,000.00

2,680,000.00

388,000.00

96.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง ท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.ซอย
อารักษ์ประชา (ชุมชนโนน
เค็ง)

905,000.00

699,900.00

0.00

205,100.00

97.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุ งผิว
จราจร ซอยอุดมชัย ไปซอย
ข้างวัดเลียบ (ชุมชนวัด
เลียบ)

1,690,000.00

1,690,000.00

0.00

0.00

98.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล.ซอยสวนหมาก 3
(ชุมชนพันทาน้อย)

885,000.00

676,000.00

0.00

209,000.00

99.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.ทางเข้า
หมู่บา้ นนันทพงษ์ (ชุมชน
หนองตะมะ)

214,000.00

213,000.00

0.00

1,000.00

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
100.
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.หมู่บา้ น
ข้าวกล้อง - หนองตะมะ
(ชุมชนหนองตะมะ)

930,000.00

910,000.00

0.00

20,000.00

101.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาระหว่างอาคาร 1
กับอาคาร 4

495,000.00

495,000.00

0.00

0.00

102.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการเปลี่ยนหลังคา ฝ้า
และเพดาน อาคารอนุบาล
8 เหลี่ยม

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
103.
สาธารณูปการ

โครงการปูพ้ืนคอนกรี ต
ทางเดินและมุงหลังคากัน
แดดกันฝน จากอาคารเรี ยน
ไปอาคารอเนกประสงค์

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

93.

104.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วด้าน
ทิศเหนือและทิศตะวันตก

663,000.00

663,000.00

0.00

0.00

105.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ า

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

106.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
ด้านข้างและด้านหลัง
โรงเรี ยน

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

107.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างหลังคา
อ่างแปรงฟันระหว่าง
อาคาร 1 กับอาคาร 2

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

108.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วด้าน
ทิศใต้และทิศตะวันออก
ของโรงเรี ยน

759,000.00

759,000.00

0.00

0.00

109.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ป้ายชื่อซอย

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

110.

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

ป้ายบอกทาง

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมขยายผิว
จราจร ถนนข้างโรงเรี ยน
เทศบาล 5 บ้านหนองยาง
หนองม่วง (ชุมชนหนอง
ยางหนองม่วง)

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

พัฒนาระบบสาธรณูปโภค
112.
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
ผิวจราจรถนนและลาน
จอดรถภายในสานักงาน
เทศบาลเมืองศรี สะเกษ

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

113. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการขยายไฟฟ้า
สาธารณะและปรับปรุ ง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

200,000.00

145,312.60

145,312.60

54,687.40

114. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการประดับตกแต่ง
เมืองในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์

1,000,000.00

688,624.56

688,624.56

311,375.44

115. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการคัดแยก
องค์ประกอบขยะ

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

116. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการตรวจวัดคุณภาพ
น้ า

40,000.00

35,060.00

35,060.00

4,940.00

117. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. ภายในศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยเทศบาลเมืองศรี สะ
เกษ (ระยะที่ 2)

578,000.00

404,000.00

404,000.00

174,000.00

118. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โคม LED

1,340,000.00

1,340,000.00

0.00

0.00

119. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โคมไฟถนน

45,000.00

45,000.00

45,000.00

0.00

120. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โคมไฟถนนหลังเต่า

88,400.00

88,400.00

88,400.00

0.00

121. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

เครื่ องออกกาลังกาย

1,360,000.00

1,360,000.00

0.00

0.00

122. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการประดับตกแต่ง
เมืองบริ เวณสี่ แยกในเขต
เทศบาล

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

123. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
เกาะกลางถนน (สามแยก
นิกรมอเตอร์ )

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

124. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
เกาะกลางถนนศรี สะเกษ –
กันทรลักษณ์ (สามแยก
อส.)

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

111.

125. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
เกาะกลางถนนกวงเฮง (สี่
แยกตัดถนนวันลูกเสื อถึงสี่
แยกตัดกับถนนอุบล)

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

126. พัฒนาสู่เมืองคาร์ บอนต่า

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
เกาะกลางถนนเทพา (สี่
แยกที่ดิน)

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

127. ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน

320,000.00

265,290.00

265,290.00

54,710.00

128. ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริ มสถาบัน
ครอบครัว

30,000.00

6,600.00

6,600.00

23,400.00

129. ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชน

16,800.00

16,800.00

16,800.00

0.00

130. ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการชุมชนสัมพันธ์
และนันทนาการ

47,400.00

47,400.00

47,400.00

0.00

131. ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริ มธุรกิจ
ขนาดย่อม (ตลาดนัด
ชุมชน)

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

132. ส่งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริ มอาชีพใน
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

80,000.00

52,310.00

52,310.00

27,690.00

133. สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการสงเคราะห์
ผูด้ อ้ ยโอกาสและไร้ที่พ่ งึ

100,000.00

99,520.00

99,520.00

480.00

134. สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการสงเคราะห์มารดา
และเด็กทารกแรกเกิดใน
ครอบครัวผูม้ ีรายได้นอ้ ย

100,000.00

59,100.00

59,100.00

40,900.00

135. สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตผูด้ อ้ ยโอกาสและไร้ที่
พึ่ง

50,000.00

17,650.00

17,650.00

32,350.00

136. สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการส่งเสริ มพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
ศูนย์บริ การทางสังคม

350,000.00

246,520.00

246,520.00

103,480.00

137. สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผูด้ ูแล

17,470.00

17,470.00

17,470.00

0.00

138. สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุ

200,000.00

158,940.00

158,940.00

41,060.00

70,000.00

69,467.25

69,467.25

532.75

160,000.00

140,000.00

0.00

20,000.00

139.

พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยใน โครงการสงเคราะห์ผู้
ชีวิตและทรัพย์สิน
ประสบเหตุสาธารณภัย

140.

พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยใน
ชุดเครื่ องช่วยหายใจ
ชีวิตและทรัพย์สิน

141.

พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยใน
หัวฉี ดน้ าดับเพลิง
ชีวิตและทรัพย์สิน

67,500.00

66,000.00

66,000.00

1,500.00

142.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร โครงการจัดงานวันราชพิธี
มาภิบาล
และวันสาคัญของชาติ

70,000.00

49,380.00

49,380.00

20,620.00

143.

โครงการจ้างนักเรี ยน
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร
นักศึกษา ทางานในช่วงปิ ด
มาภิบาล
ภาคเรี ยน

200,000.00

175,600.00

175,600.00

24,400.00

144.

โครงการสนับสนุน
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร
ผูป้ ฏิบตั ิงานสานักทะเบียน
มาภิบาล
ส่วนแยก

145.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร โครงการมุมนันทนาการ
มาภิบาล
เพื่อบริ การประชาชน

โครงการฝึ กอบรมพัฒนา
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร ประสิ ทธิภาพคณะ
146.
มาภิบาล
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองศรี สะเกษ

486,000.00

476,820.00

436,860.00

9,180.00

20,000.00

19,075.00

19,075.00

925.00

500,000.00

458,465.79

458,465.79

41,534.21

147.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร โครงการวันเทศบาลและ
มาภิบาล
วันท้องถิ่นไทย

50,000.00

10,030.00

10,030.00

39,970.00

148.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร โครงการเสวนาประสา
มาภิบาล
ชาวเมือง

30,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

149.

โครงการนันทนาการ
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร
สาหรับประชาชนดนตรี ใน
มาภิบาล
สวนศรี

40,000.00

39,699.00

39,699.00

301.00

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร ท้องถิ่นและเทศบัญญัติ
150.
มาภิบาล
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

230,000.00

171,687.50

171,687.50

58,312.50

โครงการฝึ กอบรมเพิ่ม
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร
ทักษะการจัดทาแผนพัฒนา
มาภิบาล
ท้องถิ่นและศึกษาดูงาน

450,000.00

441,088.00

441,088.00

8,912.00

โครงการอบรมให้ความรู้
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร ปลูกจิตสานึกต่อต้านการ
152.
มาภิบาล
ทุจริ ตและความโปร่ งใสใน
การปฏิบตั ิงาน

40,000.00

38,600.00

38,600.00

1,400.00

151.

153.

โครงการจัดทาสื่ อแนะนา
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
มาภิบาล
เมืองศรี สะเกษ

490,000.00

457,000.00

457,000.00

33,000.00

154.

โครงการกระจายเสี ยง
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร
ออกอากาศทางสื่ อวิทยุใน
มาภิบาล
เขตเทศบาลเมืองศรี สะเกษ

70,000.00

63,360.00

58,080.00

6,640.00

155.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
มาภิบาล
การประชาสัมพันธ์

42,000.00

41,775.00

41,775.00

225.00

156.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
มาภิบาล
การจัดเก็บภาษี

20,000.00

15,000.00

15,000.00

5,000.00

157.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร โครงการมุมนันทนาการ
มาภิบาล
เพื่อบริ การประชาชน

20,000.00

18,514.00

18,514.00

1,486.00

158.

โครงการพัฒนาปรับปรุ ง
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร
ระบบแผนที่ภาษีและ
มาภิบาล
ทะเบียนทรัพย์สิน (GIS)

718,000.00

668,067.25

601,737.25

49,932.75

โครงการพัฒนาซอฟแวร์
ระบบสารสนเทศ
ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
159.
มาภิบาล
จัดเก็บรายได้ (RIS)
Revenue infermation
System

90,000.00

90,000.00

67,500.00

0.00

437,400.00

402,570.00

363,960.00

34,830.00

160.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร โครงการสารวจจัดเก็บ
มาภิบาล
ข้อมูลที่ดินและสิ่ งปลูก

สร้างในเขตเทศบาลเมือง
ศรี สะเกษ
161.

ส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรร เครื่ องรับหอกระจายข่าวไร้
มาภิบาล
สาย

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน ปี 2563
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาการศึกษา

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

43 68,582,667.00

2.อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลงนามสั ญญา

เบิกจ่ าย

จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

34 68,019,067.00

22 56,470,880.24

22 51,315,981.88

8

2,050,000.00

8

1,947,223.00

4 1,288,480.00

4 1,288,480.00

3.ส่ งเสริ มสุ ขภาพดีถว้ นหน้า

55

1,511,220.00

55

1,543,560.00

54 1,495,034.00

54 1,471,784.00

4.พัฒนาระบบสาธรณู ปโภค สาธารณูปการ

33 25,926,000.00

33 25,926,000.00

32 24,416,044.56

4 4,378,144.56

5.พัฒนาสู่ เมืองคาร์ บอนต่า

17

8,547,900.00

17

7,747,900.00

14 7,107,897.16

7 1,407,897.16

6.ส่ งเสริ มแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

7

564,200.00

7

564,200.00

7.พัฒนาส่ งเสริ มแหล่งท่องเที่ยว

2

180,000.00

2

180,000.00

10 43,181,470.00

7

8.สร้างสังคมให้น่าอยู่

6

428,400.00

6

428,400.00

887,470.00

6

599,200.00

6

599,200.00

3

275,467.25

2

135,467.25

9.พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5

376,500.00

5

376,500.00

10.พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

0

0

-

-

11.ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

25

6,815,400.00

25

6,783,400.00

20 3,746,731.54

20 3,574,051.54

193 113,975,320.00

161 95,828,134.75

125 64,599,406.39

รวม

205 157,735,357.00

ช. ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทัง้ ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานทีส่ าคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
หรือ ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกีย่ วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองศรีสะเกษทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ข้อมูล ณ 17/12/2563

