
แบบ ผ.02

3.1แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมและให้ความ จัดกิจกรรมในวันเด็ก 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเด็กท่ีเข้าร่วม เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม กองการศึกษาฯ

ส าคัญกับเด็ก จ านวน 1 คร้ัง โครงการ

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ เพ่ือจัดกิจกรรมกีฬาส าหรับ จัดกิจกรรมกีฬา 50,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็กท่ีเข้าร่วม เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการ

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามส าหรับ เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม เด็กมีเคร่ืองเล่นสนามท่ี 100,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ างู และพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ ประโยชน์

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม เด็กมีเคร่ืองเล่นสนามท่ี 100,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม กองการศึกษาฯ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุดเรือ และพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ ประโยชน์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

3.1แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ือจัดซ้ือนมส าหรับนักเรียน จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 929,760 ร้ยอละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษาฯ

เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. รร.สพฐ. 846,970   812,469    854,625  892,949   ประโยชน์

เด็กนักเรียน ศพด. 4 แห่ง ศพด. 275,940   321,922    272,100  310,424   

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 906,500 705,600 823,200 568,000 648,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวัน ได้รับอาหารกลางวัน ประโยชน์

(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)

7 123,170 155,940 100,570 123,170 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับส่ือการเรียน กองการศึกษาฯ

ประโยชน์
(หนังสือ,อุปกรณ์,เคร่ืองแบบ,กิจกรรม)
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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี

เพ่ือเบิกหักผลักส่งเป็นค่า
หนังสือเรียนให้กับศพด.

หนังสือและอุปกรณ์
เคร่ืองแบบต่างๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

3.1แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 1,788,000 1,768,000 1,704,000 1,784,000 1,864,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ

ประโยชน์

9 30,700 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับสารสนเทศ กองการศึกษาฯ

ประโยชน์ ส าหรับการเรียนการสอน

10 30,700 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับสารสนเทศ กองการศึกษาฯ

ประโยชน์ ส าหรับการเรียนการสอน
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3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุ่งเกษตร อบต.กุดเรือ

เพ่ือยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
สารสนเทศ

พัฒนาการเรียนการสอน
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
เกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่
โรงเรียน(สพฐ.)

เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนสพฐ.

โรงเรียน 4 แห่ง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกุดเรือ อบต.กุดเรือ

เพ่ือยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
สารสนเทศ

พัฒนาการเรียนการสอน
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุด
เรือ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

3.1แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 17,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับครุภัณฑ์เพ่ือ กองการศึกษาฯ
ประโยชน์ การเรียนการสอน

12 250,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม กองการศึกษาฯ
ประโยชน์

13 17,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับครุภัณฑ์เพ่ือ กองการศึกษาฯ
ประโยชน์ การเรียนการสอน
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ านวน 1 เคร่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซ างู(2)

เพ่ือให้เด็กมีส่ือการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้มีความรู้ความสามารถ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จ านวน 1 เคร่ือง 
(รายละเอียดตาม
คุณลักษณะมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือ)

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเรือ(1)

เพ่ือให้เด็กมีเคร่ืองเล่นท่ี
เหมาะสมกับวัยและต่อ
พัฒนาการของเด็ก

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับเด็ก

3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
จ านวน 1 เคร่ือง 
(รายละเอียดตาม
คุณลักษณะมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือ)

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ านวน 1 เคร่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดเรือ(2)

เพ่ือให้เด็กมีส่ือการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้มีความรู้ความสามารถ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ



แบบ ผ.02

3.1แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 50,000 20,000 20,000 20,000       20,000 ร้อยละของเด็กท่ีเข้าร่วม เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม กองการศึกษาฯ
โครงการ

15 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ือจัดซ้ือนมส าหรับนักเรียน จัดซ้ือนม รร.สพฐ. 929,760 846,970 812,469 854,625 892,949 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษาฯ
เด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ. จัดซ้ือนม(ศพด.) 275,940   321,922 272,100  310,424   ประโยชน์
เด็กศพด.ท้ัง 4 แห่ง
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์ต าบลกุดเรือ

เพ่ือจัดกีฬาสานสัมพันธ์ให้เด็ก
มีความรักและสามัคคีกันและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้ัง 4 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ



แบบ ผ.02

3.1แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการจัดการเรียนการสอนในสถาน เพ่ือสนับสนุนค่าอาหาร เด็กได้รับอาหารกลางวัน 314,500 244,800 285,600 241,400 275,400   ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ เด็กได้รับอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ
ศึกษาของ ศพด. กลางวันส าหรับศพด.4แห่ง ประโยชน์
(ค่าอาหารกลางวัน)

17 80,000 80,000 80,000      ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรมได้ กองการศึกษาฯ
โครงการ ความรู้และมีทักษะการ

เอาตัวรอดในน้ า
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โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทักษะ
การเอาตัวรอดในน้ าและการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุทางน้ า

เพ่ือฝึกอบรมการเอาตัวรอด
ในน้ าให้แก่เด็กและเยาวชน

อบรมการเอาตัวรอดในน้ า
ส าหรับเด็กและเยาวชน
อบรมทักษะการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ



แบบ ผ.02

3.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันผู้สูงอายุต าบลกุดเรือ เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผู้ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม 80,000 80,000 ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด
สูงอายุต าบลกุดเรือ จ านวน 1 คร้ัง ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม

106

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

3.3แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือส่งเสริมและสืบสาน จัดงานประเพณี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมงาน กองการศึกษาฯ
ลอยกระทง ประเพณีอันดีงาม จ านวน 1 คร้ัง ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประเพณีลอยกระทง

2 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือร่วมประเพณีแข่งว่าว ตกแต่งรถเข้าร่วมขบวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมงาน กองการศึกษาฯ
แข่งว่าวเป่าโหวต เป่าโหวดอ าเภอทุ่งศรีอุดม แห่กิจกรรมแข่งว่าว ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวด

3 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี เพ่ือสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมหล่อเทียน 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมงาน กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรมเทศกาลเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา พรรษาจ านวน 1 คร้ัง ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประเพณีเข้าพรรษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

3.3แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายรัฐพิธี กองการศึกษาฯ
งานรัฐพิธี , ราชพิธี งานรัฐพิธี งานราชพิธีต่างๆ ท่ีจัดเก่ียวกับงานรัฐพิธี

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือสนับสนุนการจัดการ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 140,000 140,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ
สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด แข่งขันกีฬา จ านวน 1 คร้ัง โครงการ ในการจัดกิจกรรมกีฬา

6 โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณี เพ่ือสนับสนุนงานประเพณี จัดกิจกรรมประเพณี 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ
แห่เทียนเข้าพรรษา แห่เทียนเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา โครงการ ในการจัดประเพณีฯ อุดหนุน อบต.
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งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา


