
สำ'นกงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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LatV มกราคม ๒๔๖๔

เรือ่ง โครงการมกุดาหารบา้นสวย เมอืงสะอาด ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ -  ๒๔๖๔ 

เรยีน ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนในสงักดั ทุกแห่ง

สงิทีส่ง่มาด้วย สำเนาโครงการมกุดาหารบา้นสวย เมอืงสะอาดๆ จำนวน ๑ ชุด

ดว้ยจงัหวดัมกุดาหาร ไดจ้ดัทำโครงการมกุดาหารบา้นสวย เมอืงสะอาด ปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ -  ๒๔๖๔ เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายผูว้า่ราชการจงัหวดัมกุดาหารในการปรบัปรงุแก!้ขสภาพ 
สิง่แวดลอ้ม สถานทีท่อ่งเทีย่ว สถานทีส่ำคญัๆ รวมท้ัง บรเิวณอาคารบา้นเรอืน สถานทีร่าชการตา่งๆ ให้มี 
ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด สวยงาม โดยความรว่มมอืชองสว่นราชการ หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครฐั 
และภาคเอกซน รว่มกนัรบัผดิชอบการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย การจดัการขยะตัง้แตภ่าคครวัเรอืน 
ภายใตห้ลกัการ ๓Rร (R educe R euse Recycle)

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหารพจิารณาแลว้ เพือ่ใหก้ารขบัเกลือ่น 
การดำเนนิโครงการมกุดาหารบา้นสวย เมอืงสะอาด ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ -  ๒๔๖๔ เป็นไป 
ในแนวทางเดยีวกนั และบรูณาการอยา่งจริงจงัปรากฏผลเปน็รปูธรรม จงึขอใหโ้รงเรยีนในสงักดั โดยเฉพาะ 
โรงเรยีบทีอ่ยูต่ดิถนนสายหลกั สายรอง ดแูลรกัษาความสะอาดบรเิวณหนา้โรงเรยีน มกีารตดัหญา้ กำจดั 
วัชพชื เถาวลัย ์ ตดัแตง่กิง่ไม ้ปรับปรุง ซ่อมแซม รัว้หรอืประตทูางเขา้โรงเรยีน ปรับปรงุภมูทิศันไ้หส้ะอาด 
สวยงาม เปน็ระเบยีบ ถกูสขุลกัษณะ อยา่ใหม้สื ิง่ปลกูสรา้งอยูใ่นสภาพทีร่กรา้งหรอืขาดการดแูล ทัง้นี ้
จงัหวดัมกุดาหาร จะดำเนนิการตดิตามประเมนิผลโครงการฯ ทกุระยะเวลา ๖ เดอืน ตงัรายละเอยีดตาม 
โครงการฯ ทีส่ง่มาพรอ้มนี้

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการตอ่ไป

กลุม่อำนวยการ 
โทรศพัท ์ ๐-๔๒๖๑-๑๔๓๒ 
โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐

(บายวรรณสหิธี ้ คำเพราะ)
ยู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการรกษา■ ประถมรก'yาบุกกาหๆ ~



โครงการบุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -  ๒๕๖๕
จังหวัดบุกดาหาร

๑. ข่ือโครงการ “โครงการบุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -  ๒๕๖๕ 
จงัหวัดบกุดาหาร”

๒. หลกัการและเหตผุล
จังหวัดบุกดาหารเป็นจังหวัดขนาดเล่ืก แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๕๓ ตำบล ๕๒๖ 

หมู่บ้าน ประซากรประมาณ ๓๕๐,๐0๐ คน มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเข้าสู่เขตอำเภอเมืองบุกดาหาร จังหวัด 
บุกดาหาร จำนวน ๔ เส้นทาง ได้นก, ทิศเหนือ เส้นทางติดต่ออำ๓ อหว้านใหญ่ ทิศใต้ เส้นทางติดต่อกับอำเภอ 
นิคมคำสร้อย และเส้นทางติดต่ออำเภอดอนตาล ทิศตะวันตก เส้นทางติดต่อกับอำเภอคำซะอี นืจจุบันจังหวัด 
บกุดาหารได้ประสบบีญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในจังหวัดโดยบีญหาดังกล่าวได้ทวีความรุบแรง 
มากย่ิงข้ึนทุกปี สาเหตุเนือ่งมาจากการเพิม่ข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยทกุป ี ตามอัตราการเพิม่ข้ึนของจำนวน 
ประขากร การขยายดวัทางเศรษฐกจิ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการอปุโภคบริโภคของประซาซน 
ไนขณะเดยีวกนัปรมิาณขยะมลูฝอยทีไ่ดร้บัการกำจดัและถกูนำกลบัมาไขอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัวขีาการม ี
ปริมาณท่ีต่ํา ขยะมูลฝอยท่ีเหลอส่วนไหญ่ยังคงถูกกำจัดท้ิงอย่างไม1ถูกหลักวีขาการ ด้วยวีธีการเทกองกลางแจ้ง 
และการเผาในท่ีโลง และแม้ว่าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดำเนินการจัดเก็บ 
เคลือ่นยา้ย รวมทัง้การทำลาย และก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยังไม่เพยีงพอกับปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ปีญหาดังกล่าวหากไม่มีการแก้ไขใดๆ จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 
และเป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประซาขน อีกทัง้จะส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเริยบร้อย 
ของบา้นเมอืง โดยมกัพบว่ามกีารทิง้ขยะมลูฝอยบริเวณสองข้างทางทัง้ถนนสายหลกัและถนนสายรองต่างๆ 
ทำใหบ้้านเมืองไฝมีความสะอาด บอกจากน้ีบริเวณถนนสายหลักท้ัง ๔ เส้นทาง ยังไมม่กีารดแูลรักษาความ 
สะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยบริเวณสองข้างทางและเกาะกลางถนน รวมท้ังการจัดเก็บสายล่ือสาร 
ต่าง  ๆ ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

จงัหวดับกุดาหารพจิารณาแลว้เหบ้วา่ เพิอ่ใหม้กีารบรหิารจดัการขยะมลูฝอยตัง้แตภ่าค 
ครัวเรือนภายใต้หลัก fflRs เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวีขาการและมีการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถงมี 
การปรับปรุงพัฒนาจังหวัดบุกดาหารให้เป็นจังหวัดท่ีน่าอยู่ น่ามอง ด้วยการบริหารจัดการสิงแวดล้อมท่ีดี เป็น 
จังหวัดท่ีมีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ร่มร๋ึน บ่ามอง เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การดำรงซีพ 
เกดิการกระตุน้เศรษฐกจิ สรา้งรายได ้ ส่งเสริมให้ประซาซนมีส่วนใบการร่วมกันรับผิดขอบต่อสงิแวดล้อม 
ตลอดจนดแูลบา้นเรอืนของตนเอง และจดัระเบยีบสายไฟฟา้/สายลือ่สารตา่งๆ จ้งได้จัดทำ “โครงการ 
บุกคาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -  ๒๕๖๕ จังหวัดบุกคาหาร” ข้ึน เพ่ือเป็นการมูรณา 
การทำงาบร่วมกับระหว่างส่วนราซการและประซาซนในพ้ืนท่ีในการดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีราชการ อาคาร 
สถานท่ีต่าง  ๆ และอาคารบ้านเรือนของประซาขนทุกคน
๓. วัตอุประสงค์

๓.® เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะก่อนท้ิง
๓.๒ เพ่ือจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวีขาการ
๓.๓ เพ่ือให้บ้านเมืองสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้า การลงทุน

/ ๓.๕ เพ่ือลดความ...



- to 
rn.* เพ่ือลดความเส่ืยงโรคภัยมากับมลภาวะส่ิงแวดล้อม
๓.๖ สร้างจติสำนกึการมสีว่นร่วมการพฒันาบา้นเมอืง และความเบน้ระเบยีบตามถนบ 

สายหลักและสายรอง
๓.๗ เพ่ือให้มืการบุรณาการในการปรับปรุงภูมืทัศน์และความสะอาดของทุกภาคส่ว,บ
๓.๘ เพ่ือลดการเกิดฟ้นละออง PM ๒.๔
๓.๙ เพ่ือจัดเกิบสายไฟฟ้าและสายส่ือสารให้เบ้นระเบียบ สวยงาม

๔. เบาีหมาย
๔.๑ เป้าหมายมุกดาหารบ้านสวย

๑) อาคารบ้านเรือน ท่ีอยู่อาพัยทุกครัวเรือน 
๒) อาคารสถานท่ีต่างๆ ของทางราชการทุกแห่ง
๓) อาคารสถานที ่ หา้งรา้น หา้งสรรพสนิคา้ สนานทีป่ระกอบการตา่งๆ ใบจังหวัด

มุกดาหาร
๔) การจัดระเบียบจราจร ทางเท้า การจอดรถในเขตเทศบาล และชุมขนเมืองใบเขตองค์กร 

ปกครองส่วนท้องส่ิบทุกแห่ง
๔.๒ เป้าหมายมุกดาหารเมืองสะอาด

๑) พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด โดยเน้นชุมขนหนาแน่นในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบล 
และองค์การบรืหารส่วนตำบลทุกแห่ง

๒) อาคารสถานท่ีราชการ และส่ิงปถูกสร้างต่าง  ๆของทางราชการ
๓) อาคารบ้านเรือน ท่ีอยู่อาค้ย และส่ิงปลูกสร้างต่าง  ๆของภาคเอกชน
๔) วัด มัสยิด โบสถ์ และสถานท่ีศาสบสถานต่าง  ๆในจังหวัดมุกดาหาร
๔) สถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว สวนสาธารณะ และสถานท่ีสำคัญใบพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร
๖) พืน้ทีจั่ดวางลงัขยะ บริเวณทต่บาท และทอ่ระบายบํา้หรอืทางระบายนํา้ในจงัหวัด

มุกดาหาร
๗) ถนนท่ีอยู่ใบความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหาร 

สว่นจังหวัด เทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นตำบล ทัง้ทีเ่บน้สายหลกัและสายรองโดยเฉพาะสายทาง 
ท่ีเส่ือมต่อระหว่างจังหวัดหรือลับสำเภอ

๔.๓ เป้าหมายการจัดสายไฟฟ้าและสายส่ือสาร
- ระบบการเดินสายไฟฟ้า และสายส่ือสารตามเสาไฟฟ้าทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร

๕. วฮดีำเนบึการ
๔.๑ แจง้สว่นราขการ/หนว่ยงาบ/องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้ภาครัฐ และเอกชน ให้มี 

ความตระหนัก เข้าใจ และเข้ามามืส่วนร่วมในการดำเนึบการ
๔.๒ แต่งท้ังคณะกรรมการฯ รับผิดขอบติดตาม ตรวจสอบ และแนะน่า รวมท้ังการส่งเสริม 

และสนับสบุบดำเนินการในด้านต่างๆ โดยผูว้า่ราชการจงัหวัดมกุดาหาร เบ้นประธาน และท้องถ่ินจังหวัด 
มุกดาหารเบ้บเลขานุการ

๔.๓ การบริหารจัดการด้านความสะอาด
๑) การบริหารจัดการขยะตามมาตรการจังหวัดสะอาดโดยการมืส่วนร่วมดำเนินการท้ังแต่ 

ระดับบุคคล ครัวเรือน องค์กร

/ ๒) การรณรงค์...



-๓-
๒) การรณรงคไ์มใ่หม้กีารลกัลอบนำขยะทิง้ตามสองผงิทางถนนสายหลกั -  สายรอง 

ทิอ้ยูไนความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงบกุดาหาร แขวงทางหลวงซบบทมุกดาหาร องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

๓) กรณทีบเจอมผีูล้กัลอบนำขยะมาทิง้ตามสองผงิทางหรอิบรเิวณหา้มทิง้ขยะขอให ้
หน่วยงาบรับผิดขอบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

๔) การจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บขยะตามสถานท่ีส์าคัญ 1 สองผิงทาง ใหล่ทาง เกาะกลาง 
ถนน รวมถงการกำจดัวชัพข และตกแตง่กง็ไมส้วนหยอ่มไมใ่หก้ดีขวางการจราจรทศันยีภาพการฃบัฃี ่
โดยหน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีกำหนดข้ึน

๔) การดูแลรักษาศวามสะอาดตามสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีสาธารณะ และสถานท่ีสำคัญ
อย่างสม่ําเสมอ

๔.๔ การบริหารจัดการ “บ้านสวย เมืองสะอาด”
๑) รณรงค์ให้ประชาขบดูแลบริเวณหน้าบ้านของตบเองให้มีความสะอาด สวยงาม ตัดก่ิง 

ไม ้วัชพืช ให้เริยบร้อย ไมให้ถือเบ้นภาระขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินฝ่ายเดียว
๒) การจัดแนวร้ัว ซ่อมแชม/สร้างร้ัวบริเวณบ้านให้สวยงามและเบ้นระเบียบเรียบร้อย 
๓ )การปลกูตน้ไมไ้มด้อกไมป้ระตบัตกแตง่บริเวณหนา้บา้นใหม้คีวามสวยงามสะอาด 

และหม่ันดูแลอย่างสม่ัาเสมอ
๔) การปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้านเพ้ือเบ้บการลดค่าใช้จ่าย 

๔.๔ การบริหารจัดการสายไฟและสายสือสารต่างๆ
๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ตรวจสอบและปรับปรุงการเดีบสายไฟฟ้าให้มี 

ความปลอดภัย และให้มีความเบ้นระเบียบ สวยงาม ใบทุกสายทาง
๒) การร่วมมีอภับหน่วยงานเจ้าของสายส์อสาร ท้ิงโทรศัพท์ โทรสารต่างๆ อย่าให้มีสาย 

หย่อนตกลงต่ําลกัษณะหอ้งชา้งหริอสายขาดอับจะเบน้อันตรายต่อประชาชน โดยจัดเก็บสายสอ์สารใหดู้เบน้ 
ระเบียบ-สวยงาม

๓) กำหนดแผนดำเนินการใบแต่ละสายทางให้ชัดเจนเท่ีอตำเนิบการให้ส้มฤทธ้ีผล 
๖ . ระยะเวลาตำเนบิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ -  ๒๔๖๔ 
๗. สถานทีต่ำเนนิการ

อาคารสถานทีต่่างๆ ทิง้ของภาครัฐและเอกขบ บริเวณถนนสายหลกัและถนนสายรองทีอ่ยู่ 
ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงขบบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ 
บริหารส่วนตำบล โดยเอพาะสายทางทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งจงัหวดัหรอิกบัอำเภอ เสาไฟฟา้ และบา้นเรือนของ 
ประซาขนทุกคบในจังหวัดมุกดาหาร
๘. งบประมาณตำเนนิการ

๘.๑ งบประมาณปกตของสว่นราขการ หนว่ยงาบรฐัวสิาหกจิ และองคก์รปกครองสว่น
ท้องถ่ินทุกแห่ง

๘.๒ งบประมาณของภาคเอกขน

/ ๙. ผ้รับผิดขอบ...



๙ . ผูร้ชัผดิชอบโครงการ
๙.๑ จังหวัดมุกดาหาร (หน่วยงานนโยบาย)
๙.๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดมุกดาหาร (หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)
๙.๓ ส่วนราซการ/หน่วยงาบต่างๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกซน

๑๐.ประโยขนท่ีจ่ะโตร้บั
๑๐.๑  ทำใหม้ปรมิาณขยะมลูฝอยลดลง และประซาขนมการคดัแยกขยะกอ่นนำไป

กำจัด
๑๐.๒ ทำโท้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิซาการ 
๑๐.๓ ทำให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมากย่ิงข้ึน 
๑๐.๔ ทำให้เป็นท่ีประทับใจแก่นักท่องเท่ียวหรีอผู้มาเยือน และเป็นเมืองนา่มาลงทุนด้านการ 

ท่องเท่ียวในจังหวัดมุกดาหาร
๑๐.๕ ทำให้เป็นส่วนหบ้ีงในการลดความเท่ียงโรคภัยมากับมลภาวะสิงแวดล้อมใต้ 
๑๐.๖ ทำใหเ้กดิการสรา้งจติสำนกึการมสีว่นรว่มการพฒันาบา้นเมอืง ทำใหภู้มิทัศนํถนน 

มืความสวยงามข้ึน
๑๐.๗ ทำใหมี้การบูรณาการในการปรับปรุงภมิูทัศนแํละความสะอาดของทุกภาคสว่นอย่าง

จริงจัง
๑๐.๘ ทำ'ให้สามารถลดการเกิดผู้นละออง PM ๒.๕ ได้อกส่วนหบ่ีง 

๑®.การประเมนิผลโครงการ
๑๑.๑ ลังเกตพฤติกรรมของประซาซน และหลักฐานเซิงประจักษ์ 
๑๑.๖ ดำเมินการติดตามทุกระยะเวลา ๖ เดอบ ดังบ้ี

- ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
- ภายใบเดือน กันยายน ๒๕๖๔
- ภายใบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
- ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๑.๓ ดัวข้ึวัค
๑) มกุดาหารบา้นสวย

- มกีารเกบ็กวาด จัดเก็บท่ีงฃองบริเวณหน้าบ้าน อาคารทีอ่ยูอ่าคยัใหเ้ปน็ระเบยีบ 
สวยงาม ไม่ควรจัดถังขยะวางตามหน้าบ้านเรีอน

- มีการดัดหญ้า วัชพัช ตามบริเวณฟุตบาท เสาไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน อาคารทีอ่ยู ่
อาคัย ให้สะอาดสวยงาม อย่าให้มีเศษขยะวัสดุ!)นๆ, รวมท้ังปรับเกท่ียพ้ืนท่ีให้ราบเรียบไม่มีบ้ีาท่วมขัง

- ตกแต่งหน้าบ้าน จัดให้มีสวบหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ เพ่ีอให้ดูสวยงาม
- หากมีร้ัวบ้าน ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ดูเรียบร้อยสวยงาม
- หากมีร่องระบายน้ํา บ่อพัก ให้มีการดูแลให้อยู่ในสภาพปกติ
- มคีรวัเรอีบผา่นเกณฑใ์นปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 

ร้อยละ ๖๐ และร้อยละ ๘๕ ของครัวเรีอนในพ้ืนท่ี

/ ๒) มุกดาหาร...



๒) บุกดาหารเมืองสะอาด
- การจดัการขยะอนิทรยี ์ และบรหิารจดัการฃย.ะตัง้แตต่น้ทาง กลางทาง และ 

ปลายทาง ภายใต้หลัก ๓Rร (Reduce Reuse Recycle)
- ไมม่กีารเผาขยะ ตอซงัขา้ว วัชพืช หรอืการดำเนน้การอืน่ใดใบลกัษณะทีจ่ะ 

ก่อให้เกิดบีญหาฝ่บละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕
- มืการกำหนดวางลังขยะในท่ีเหมาะสม และทำความสะอาดลังขยะรวมท้ังจัดเก็บ 

ขยะโดยไม่ให้มีขยะตกค้างเน่าเหม็น
- มีการตัดแต่งก่ิงไม ้ ตัดหญ้า วัขพซืตามไหลท่างและเกาะกลางถนนใหด้สูะอาด

สวยงาม
- มกีารจดัทำสวนหยอ่ม ปลูกหญา้ ไม้ดอก ไม้ประตับ ตามแนวถนนบรเิวณที ่

เหมาะสม (ไหล่ทางและเกาะกลางถนน) ให้เป็นระเบียบสวยงาม
- ไม่มีการลักลอบนำขยะมาท้ิงตามบริเวณสองฝืงทาง หรือบริเวณห้ามท้ิงขยะ 

๓) การจัดการสายไฟฟา้และสายก่ีอสาร
- มกีารเกบ็รวบรวมสายไฟฟา้และสายสอ์สารตา่งๆ ตามเสาไฟฟา้ทกุตน้ใหด้ ู

สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
-ไม่มีสายไฟฟ้าหรือสายส์อสารขาดหย่อนตกลงพ้ึบดํนหรือหย่อนลักษณะท้องข้าง
- ไมม่ปีระชาชนใตร้บัอนัตรายจากสายไฟฟา้หรอืสายสอ์สารขาด/หยอ่น 

แล้วเก่ียวพันหรือกิดขวางการลัญจรไปมาของประชาชน
©๒.ผู้เสนอโครงการบุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -  ๒๔๖๕

ลงข่ือ
(นายชำนาญ ศรีพารา) 

ท้องก่ินจังหวัดบุกดาหาร

๑๓. ผูใ้หค้วามเหน้ชอบโครงการบกุดาหารบา้นสวย เมอืงสะอาด ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

« 4 . ' ' ฬ ^ .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(นายบุญช่วย น้อยสับเทียะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหาร

©๔. ผูอ้บมุด้โครงการบกุดาหารบา้นสวย เมอืงสะอาด ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

(นายวีระชัย นาคมาศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุกดาหาร


