ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
1 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุดหนุนการประปาส่วน
ภายใน ม.1
สะอาดใช้ในการอุปโภค ภูมิภาคในการด้าเนินการ
บริโภค
ขยายเขตประปา ม.1
2 ปรับปรุงพืนที่สาธารณะเพื่อ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ ปรับปรุงพืนที่ป่าช้าบ้าน
1,040,000
เป็นสวนสุขภาพบ้านเนิน สาธารณะ
เนิน ม.1 และล้อมรัวรอบ
3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ส้าหรับเครื่องสูบน้า ถนนเลียบคลองชลประทาน
บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 เพื่อการเกษตร
ไปยังจุดก่อสร้างโรงสูบน้า
ด้วยไฟฟ้า หมู่ 3
4 ขยายเขตไฟฟ้าทาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณซอยบ้านนายทิว,
1,000,000
สาธารณะภายในหมู่บ้าน ความสะดวก ปลอดภัย ซอยบ้านนางหมัน
ม.4
ในการเดินทาง
5 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ขยายเขตประปาภูมิภาค
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สะอาดในการอุปโภค
ภายในหมู่ที่ 4
บริโภค
(ต่อจากที่เดิม)
1

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565 (บาท)
1,000,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้ใช้น้าประปา ได้มาตรฐานในการ
อุปโภคบริโภค
1,000,000 สนามกีฬา
สนามกีฬา
1 แห่ง
ออกก้าลังกาย
1,000,000 จ้านวนผู้ใช้น้า มีไฟฟ้าใช้ส้าหรับ
เครื่องสูบน้า
การเกษตร
จ้านวนไฟทาง ประชาชนได้รับ
ที่ติดตังเพิ่มขึน ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
1,000,000 ครัวเรือนที่ใช้น้า ประชาชนมีน้าสะอาด
ประปาภูมิภาค ได้มาตรฐานในการ
อุปโภคบริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การประปา
ปากท่อ
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
6 ขยายเขตประปาภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ขยายเขตประปาภูมิภาค
1,000,000
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สะอาดในการอุปโภค
ภายในหมู่ที่ 5
บริโภค
(ต่อจากที่เดิม)
7 ขยายเขตท่อส่งน้าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้าท้า วางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร
1,000,000 1,000,000
การเกษตร หมู่ที่ 5
การเกษตรกรรม
เชื่อมต่อแนวท่อเดิม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 เจาะบ่อบาดาลภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หมู่บ้าน ม.5
9 ขุดขยายอ่างเก็บน้าพุหีบ เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการ
หมู่ที่ 6
ผลิตน้าประปาหมู่บ้าน

เจาะบ่อบาดาลภายใน
ม.5
ขุดขยายอ่างเก็บน้าให้
กว้างและลึกขึน

10 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน ม.6
11 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนนสายบ้านนางอ้อย-

12 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
ที่ดินสาธารณะในต้าบล

เพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ

ปลอดภัยในการเดินทาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง

บ้านนางลมัย ม.6
อุหนุนงบประมาณให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาเขาย้อย เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าซอยบ้านนางแอบ้านนายให้ และถนนสาย
ส้านักสงฆ์ชัดหลังเต่า-บ้าน
นายหนาม หวังเจริญ
เป็นค่าใช้จ่ายให้ส้านักงาน
ที่ดินเขาย้อยในการตรวจ
สอบ/รังวัดที่ดินสาธารณะ
ในต้าบลหรือมีผู้อุทิศให้

300,000

250,000

500,000 1,000,000
1,000,000

30,000

30,000

2

40,000

40,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครัวเรือนที่ใช้น้า ประชาชนมีน้าสะอาด กองช่าง
ประปาภูมิภาค ได้มาตรฐานในการ
อุปโภคบริโภค
พืนที่ท้าการ เกษตรกรมีน้าท้าการ กองช่าง
เกษตรเพิ่มขึน เกษตรกรรมเพียงพอ

250,000 จ้านวนบ่อบาดาล
ที่เพิ่มขึน
1,000,000 กักเก็บน้าได้
เพิ่มขึน

ประชาชนมีน้าใช้เพียง กองช่าง

40,000 จ้านวนแปลงที่
ตรวจสอบ

มีที่สาธารณะส้าหรับ กองช่าง
ประชาชนใช้ร่วมกัน

พอในฤดูแล้ง
มีน้าเพียงพอในการ กองช่าง
ผลิตน้าประปาตลอด
ทังปี
500,000 จ้านวนไฟฟ้าส่อง ประชาชนมีความ กองช่าง
สว่างเพิ่มขึน สะดวกปลอดภัย
500,000 จ้านวนไฟฟ้าส่อง ประชาชนมีความ กองช่าง
สว่างเพิ่มขึน สะดวกปลอดภัย

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
13 ก่อสร้างศาลารอรถ
เพื่อเป็นที่พักรอรถ
ทางแยกเข้าหมู่ 2
200,000 ศาลา 1 หลัง
ถนนหนองประดู-่ อู่ตะเภา
(บ้านนางวิไล)
14 วางท่อระบายน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง บริเวณเลียบถนนหนองโพธิ-์
800,000
800,000 ไม่มีน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2
ริมถนน
อู่ตะเภา(ต่อจากที่ท้าไว้)
15 ก่อสร้างงานทางระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
บริเวณเลียบถนนหนองประดู่1,000,000 น้าไม่ทว่ มขัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
พุม่วง (แยกตลาดนัด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีที่พัก
รอรถ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ไม่มีน้าท่วมขัง

กองช่าง

นายอุ่น -แยกบ้านนางวิไล)

16 ก่อสร้างโรงสูบน้าไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
เพื่อการเกษตรหมู่ที่ 3 คลอง ในการเกษตร
ส่งน้าบ้านหนองประดู่
เส้นที่ 1 และ 2

17 ปรับปรุงงานระบายน้า เพื่อให้การระบายน้า
คลองประสิทธิ์ชลการ5จุด สะดวก รวดเร็ว
(วางท่อบล็อกคอนเวอร์ส )
18 ดาดปูนคลองประสิทธิ์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะ

19 ก่อสร้างงานทางระบายน้า เพื่อให้การระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สะดวก รวดเร็ว

1.ก่อสร้างโรงสูบน้าด้วย

1,000,000 จ้านวนครัวเรือน เกษตรกรมีน้าใช้ท้า กองช่าง
เกษตรกรที่ได้ การเกษตรกรรม
ใช้น้า
อย่างเพียงพอ

ไฟฟ้า 1 หลัง

2.เครื่องสูบน้า 1 เครื่อง
บริเวณคลอง

ส่งน้าบ้านหนองประดู่
เส้นที่ 1 และ 2
วางท่อระบายน้าแบบ
ท่อบล็อกคอนเวอ์ส คลอง
ประสิทธิ์ชลการ (ม.3)
ดาดปูนคลองประสิทธิ์
ม.3 ตลอดสาย
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณริมถนนสายบ้าน
นางบังอร มหาดเล็ก
(ถ.เพชรเกษม-คลองทิงน้า)

500,000 ไม่มีน้าท่วมขัง พืชผลทางการเกษตร กองช่าง
ไม่ได้รับความเสียหาย

1,000,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

จากน้าท่วม
ไม่มีการกัดเซาะคัน กองช่าง
ล้าคลอง

500,000 ไม่มีน้าท่วมขัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง

ไม่มีน้าขัง
3

ที่

โครงการ

20 ก่อสร้างงานทางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
21 ก่อสร้างงานทางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
22 ก่อสร้างระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.5

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
สะอาดในการอุปโภค
(สระน้าสาธารณะนางจอม) บริโภค

เป้าหมาย
ผลลผิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
บริเวณเลียบถนนเขาสะแก1,000,000 น้าไม่ท่วมขัง
แยกบ้านนายสังเวียน ม.4
บริเวณเลียบถนนหนอง
400,000 500,000 1,000,000 1,000,000 น้าไม่ท่วมขัง
ประดู่-พุม่วง ม.5
ก่อสร้างระบบประปา
860,000
น้าสะอาด
โดยการเจาะบ่อบาดาล
ขนาดØ 6 นิว ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ม.
ติดตังหอถังเหล็กเก็บน้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไม่มีน้าท่วมขัง

กองช่าง

ไม่มีน้าท่วมขัง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าสะอาด กองช่าง

อุปโภคบริโภค

ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. และ

23 ก่อสร้างศาลาเอนก
เพื่อใชัเป็นสถานที่ท้า
ประสงค์
กิจกรรมในหมู่บ้าน
24 ก่อสร้างงานทางระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

25 วางท่อระบายน้าบายพาส เพื่อให้การระบายน้า
ฝายหลังบ้านนางเรียว สะดวก รวดเร็ว
หมู่ที่ 7

ติดตังถังกรองขนาด
110ลิตร/นาที
บริเวณด้านข้างศาลาฯ
หลังใหม่ ม.5 จ้านวน1หลัง
วางท่อระบายน้า คสล.
มอก.ชัน 3 Ø 0.60 ม.
จ้านวน 379 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล.จ้านวน 21
บ่อ ความยาวรวม652 ม.
บริเวณเลียบถนนอู่ตะเภาเนินพุรัง ม.6
วางท่อระบายน้าบายพาส
ฝายหลังบ้านนางเรียว

1,500,000

1,000,000 ศาลาเอนกประ มีสถานที่ท้ากิจกรรม กองช่าง
สงค์ 1 หลัง สาธารณะเพิ่มขึน
น้าไม่ท่วมขัง ไม่มีน้าท่วมขัง
กองช่าง

300,000 น้าไม่ไหลเข้าท่วม การระบายน้าดี
บ้านประชาชน ไม่มีน้าท่วมขัง
4

กองช่าง

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
26 ก่อสร้างที่ท้าการ อบต. เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสม ก่อสร้างอาคารที่ท้าการ
10,000,000 อาคารที่ท้าการ
ในการปฏิบัติงาน
อบต.พร้อมติดตังครุภัณฑ์
อบต.1หลัง
อ้านวยความสะดวก เช่น
โทรทัศน์ แอร์ ฯลฯ
27 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนเลียบคลองชลประทาน
600,000
600,000 จ้านวนถนนที่ได้
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
ความสะดวก รวดเร็ว
ต่อจากที่สร้างไว้เดิม-แยก
ก่อสร้างเพิ่มขึน
ปลอดภัยในการเดินทาง สะพานเขาสะแก ม.1
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
28 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
1,000,000 1,000,000
จ้านวนถนนที่ได้
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวก รวดเร็ว
ติกคอนกรีต กว้าง3-7 ม.
ปรับปรุงเพิ่มขึน
ภายในหมู่บ้าน ม.1
ปลอดภัยในการเดินทาง ยาว695 ม.หนา0.04ม.
ผิวจราจรรวมทางเชื่อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานที่เหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ในการให้บริการ
ประชาชน
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง

ไม่น้อยกว่า2,600ตร.ม.
(บ.บิชอฟ-คลองชลประทาน)

29 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน ม.1

30 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม

31 ก่อสร้างฝายพร้อมวางท่อ เพื่อชลอน้าไว้ใช้ในการ
คสล.ล้าห้วยด้วน
เกษตรกรรม
ม.1

บริเวณสนามกีฬา อบต.
สุดเขตต้าบล ตามแบบ

1,000,000 จ้านวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ก่อสร้างเพิ่มขึน สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
300,000 จ้านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล.ที่ก่อสร้าง สะดวกปลอดภัย
เพิ่มขึน
ในการเดินทาง

อบต.ก้าหนด

บริเวณซอยบัวแก้ว ม.1
ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 100 ม.
หนา 0.15 ม.
บริเวณล้าห้วยด้วน หมู่ 1
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
(หลังบ้านนายค้า)

1,000,000 ฝาย 1 ตัว

ประชาชนมีน้าส้าหรับ กองช่าง

ท้าการเกษตร
5

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
32 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณหลังบ้านนายสมปอง
500,000 จ้านวนถนนที่ได้
ภายในหมู่บ้าน ม.1
ความสะดวก รวดเร็ว
ไปตามแนวทางระบายน้า
ก่อสร้างเพิ่มขึน
ปลอดภัยในการคมนาคม ป่าช้าบ้านเนิน
33 ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณถนนสายบ้านโคกไผ่
1,000,000 500,000 1,000,000 จ้านวนถนนที่
หมู่ที่ 2
ความสะดวก รวดเร็ว
งาม-คลองชลประทาน โดย
ปรับปรุงเพิ่มขึน
ปลอดภัยในการเดินทาง ปูผิวจราจรแบบแอลฟัสติกส์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลลผิตของโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวก ปลอดภัยใน

คอนกรีต หนา0.04ม.พืนที่
ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่

34 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าพืน
ที่สาธารณะเขาน้อย ม.2
35 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

น้อยกว่า1,686ตร.ม.
ถนน คสล.กว้าง 3 ม.
หนา 0.15ม.ยาว310ม.

เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก
พืนที่เขาน้อย
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางกว้าง5ม.ยาว
ความสะดวก รวดเร็ว
360ม. หนา0.05ม. ไหล่
ปลอดภัยในการเดินทาง ทางกว้างข้างละ0.5ม.
พืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
2,160ตร.ม. เส้น

การเดินทาง
950,000

จ้านวนถนนที่ได้
ก่อสร้างเพิ่มขึน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนถนนที่ได้
ก่อสร้างเพิ่มขึน

ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง

เลียบคลองชลประทาน1ขวา

36 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
ลงหินคลุกรอบเขาอีโก้
37 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
38 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท3ี่

เพื่อพัฒนาพืนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภั
ม.3 ยในการเดินทาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

ท้าถนนลูกรังลงหินคลุก
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
สายบ้านหนองทัน-บ้าน
วังเจ็ดหาบ

1,000,000

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นายเหลือ-นางยืน เพชรแก้ว
6

1,000,000 ถนนลูกรัง
1 เส้น
500,000 500,000 จ้านวนถนนที่
ปรับปรุงเพิ่มขึน

มีเส้นทางท่องเที่ยว กองช่าง
รอบเขาอีโก้
ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง
1,000,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ก่อสร้างเพิ่มขึน สะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง

ที่

โครงการ

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

40 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
41

42

43

44

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม
ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม
ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หมู่บ้าน ม.3
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง
ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง
ก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อการคมนาคมสะดวก
ข้ามคลองประสิทธิ์
ปลอดภัย

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ก่อสร้างถนนลาดยาง
1,000,000
บริเวณสะพานหนองทันบ้านนายแบน อินทรีเนตร
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณซอยข้างร้านค้า
200,000
นางเลย บัวระพา
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณซอยข้างบ้านนาย
700,000
เช้า-นายปา เซซวด ม.3
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณซอยหน้าที่ดินนาย
500,000
มน บุญปลูก
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณหน้าที่ดินนายพา530,000
หน้าที่ดิน น.ส.มา ค้อนทอง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณคลองประสิทธิ์
1,000,000
(ทดแทนจุดที่วางท่อ)
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณหน้าที่ดินนาง
500,000
แหวน-หน้าที่ดินนางนิยม
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณหน้าที่ดินนายธรรมนูญ
500,000

45 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หมู่บ้าน ม.3
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง
46 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3
ความสะดวก รวดเร็ว
ถึงหน้าที่ดนิ นายทาน- เซซวด
ปลอดภัยในการเดินทาง ตามแบบ อบต.ก้าหนด

7

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จ้านวนถนน
ลาดยางที่ก่อ
สร้างเพิ่มขึน

ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จ้านวนถนน
คสล.ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึน
จ้านวนถนน
คสล.ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึน
จ้านวนถนน
คสล.ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึน
จ้านวนถนน
คสล.ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึน
จ้านวนสะพานที่
สร้างเพิ่มขึน

ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จ้านวนถนน
คสล.ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึน
จ้านวนถนน
คสล.ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึน

ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ดวกในการสัญจร

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

47 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม
48 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง
49 ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หินคลุก ภายในหมู่บ้าน ความสะดวก รวดเร็ว
หมู่ที่ 4
ปลอดภัยในการเดินทาง
50 ก่อสร้างฝาย คสล.

เพื่อกักเก็บน้า

51 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง
52 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เลียบล้าห้วยด้วน
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง
53 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทางเข้าวัดคูหาบรรพต ความสะดวก ปลอดภัย

เป้าหมาย
ผลลผิตของโครงการ

งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
รับผิดชอบหลัก
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ่อ
610,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จระเข้ ม.4
คสล.ที่ก่อสร้าง สะดวกปลอดภัย
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
เพิ่มขึน
ในการเดินทาง
บริเวณข้างศาลาหนองโพธิ์
300,000
จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ม.4
ก่อสร้างเพิ่มขึน ความสะดวกปลอดภัย
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
ในการเดินทาง
ซอยบ้านนายสุพบ รอดรักษา
500,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
บริเวณหน้าที่ดนิ นายเจริญ
ก่อสร้างเพิ่มขึน ความสะดวกปลอดภัย
ถึงบ่อสระเข้ ม.4
ในการเดินทาง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
บริเวณล้าห้วยด้วน ม.4
1,000,000 มีน้าใช้ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน้าท้า กองช่าง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
การเกษตรกรรม
บริเวณซอยหวังเจริญ
650,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
ก่อสร้างเพิ่มขึน ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ลงหินคลุกถนนดินเลียบ
400,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ล้าห้วยด้วน ม.4
ก่อสร้างเพิ่มขึน ความสะดวกปลอดภัย
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
ในการเดินทาง
เสริมผิวจราจรถนนเข้า
500,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
วัดคูหาบรรพต
ก่อสร้างเพิ่มขึน ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

8

ที่

โครงการ

54 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณซอยเปลี่ยนอารมณ์
910,000 913,000
จ้านวนถนน
ความสะดวก รวดเร็ว
กว้าง3.6-4ม.หนา0.05ม.
คสล.ที่ก่อสร้าง
ปลอดภัยในการเดินทาง ยาว228ม.พืนที่ผิวจราจร
เพิ่มขึน
ไม่น้อยกว่า924 ตร.ม.
วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

พร้อมงานทางระบายน้าความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า224 ม.

55 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
56 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

57 ก่อสร้างฝาย คสล.ล้าห้วย เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
พุม่วง (2 สาย)
ในการท้าการเกษตร

บริเวณถนนหน้าศาลา
หมู่บ้าน (หลังใหม่) 5
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
ถนน คสล.กว้าง 4ม. ยาว
70ม. หนา 0.05ม. ผิว
จราจรรวมทางเชื่อม 280
ตร.ม.บริเวณซอยบ้าน
นางป๋า ดาวกระจาย
บริเวณล้าห้วยพุม่วง

149,000

700,000 จ้านวนถนน
คสล.ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึน
จ้านวนถนน
คสล.ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึน

ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

1,500,000 ฝาย คสล. 3 ตัว ประชาชนมีน้าใช้ใน กองช่าง
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

(2 สาย) 3 จุด

ที่นานาย ทิม,นายบัวและ
ที่นานายทิม-นางผง
58 ก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณหน้าที่ดินนาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ความสะดวก รวดเร็ว
กลีบอุบล-บ.ไทยแคปฯ
ในการเดินทาง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
59 ขยายไหล่ทางถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณถนนห้วยน้อยหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
ความสะดวก รวดเร็ว
รร.ไทยรัฐวิทยา 13
ปลอดภัยในการเดินทาง ตามแบบ อบต.ก้าหนด

500,000 จ้านวนถนนที่ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ก่อสร้างเพิ่มขึน ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
1,000,000 จ้านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล.ที่ก่อสร้าง สะดวกปลอดภัย
เพิ่มขึน
ในการเดินทาง
9

ที่
60

61

62

63

64

65

66

เป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
รับผิดชอบหลัก
ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณถนนเลียบล้าห้วย
1,000,000 จ้านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ความสะดวก รวดเร็ว
ตัง-พุม่วง
คสล.ที่ก่อสร้าง สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
เพิ่มขึน
ในการเดินทาง
ก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณถนนสายส้านักสงฆ์
1,000,000 500,000 1,000,000 จ้านวนถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ความสะดวก รวดเร็ว
ชัดหลังเต่า-พุหีบ
ลาดยางที่ก่อ สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
สร้างเพิ่มขึน ในการเดินทาง
ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณถนนข้าง บ.หวินจี600,000 จ้านวนถนน
ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ความสะดวก รวดเร็ว
หน้าที่ดินนางปทุม
คสล.ที่ก่อสร้าง สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
เพิ่มขึน
ในการเดินทาง
ก่อสร้างฝาย คสล.ล้าห้วย เพื่อกักเก็บน้า
ก่อสร้าง คสล.ฝาย 1 ตัว
500,000 มีน้าใช้ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน้าท้า กองช่าง
ชัดหลังเต่า หมู่ที่ 7
บริเวณล้าห้วยชัดหลังเต่า
การเกษตรกรรม
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
ปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณหน้าที่ดนิ นายหนาม500,000 จ้านวนถนนดิน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ความสะดวก รวดเร็ว
หน้าที่ดินนายสวภพ
ที่ก่อสร้าง
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึน
ในการเดินทาง
ขยายผิวจราจรถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณถนนเลียบคลอง
500,000 พืนที่ผิวจราจรที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1
ความสะดวก รวดเร็ว
ประสิทธิ์ เส้น ถ.เพชรเกษมเพิ่มขึน
สะดวกปลอดภัย
ปลอดภัยในการเดินทาง ถนนทางหลวงชนบท
ในการเดินทาง
พบ 1031
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
ขยายผิวจราจรถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณถนนเลียบคลอง
500,000 พืนที่จราจรที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2
ความสะดวก รวดเร็ว
ประสิทธิ์ (ซอยจามจุรี)
เพิ่มขึน
สะดวกปลอดภัย
ปลอดภัยในการเดินทาง คลองชลประทาน-พบ1031
ในการเดินทาง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
โครงการ

วัตถุประสงค์

10

ที่
67
68

69
70
71

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ติดตังหอถังเหล็กเก็บน้า
500,000
น้าสะอาด
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สะอาดในการอุปโภค
บริเวณถ้าแก้ว เขาอีโก้
ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณซอยบ้านนาย
500,000 จ้านวนถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ความสะดวก รวดเร็ว
เอกชัย เอี่ยมศรี
คสล.ที่ก่อสร้าง
ในการเดินทาง
ตามแบบ อบต.ก้าหนด
เพิ่มขึน
ขุดลอกล้าห้วยสาธารณะ เพื่อให้การระบายน้า
ล้าห้วยสามปีบน้อย
500,000 น้าไหลสะดวก
หมู่ที่ 4
รวดเร็ว
ตลอดสาย
วางท่อระบายน้า คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง บริเวณล้าห้วยพุม่วง ม.6
120,000 180,000 น้าไม่ท่วม
ข้ามล้าห้วยพุม่วง
จ้านวน 5 จุด
ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริเวณถนนสายบ้านห้วย
500,000 500,000 พืนที่ผิวจราจรที่
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ความสะดวก รวดเร็ว
น้อย-รร.ไทยรัฐวิทยา 13
เพิ่มขึน
ในการเดินทาง
โครงการ

วัตถุประสงค์

11

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้าสะอาด กองช่าง

อุปโภคบริโภค
ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
น้าไหลสะดวก
รวดเร็ว
ไม่มีน้าท่วมขัง

กองช่าง
กองช่าง

ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สินค้าเกษตรอาหารมีคุณภาพและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
1 โครงการสวัสดียามเช
การปลู
้า กฝังคุณธรรมเด็กปฐมวัย ศพด.อบต. จริยธรรมด ้วยการไหว
มีม้ ารยาทในการไหว ้
่
่
ทักทายเมือเจอกั
น การทักทายเมือพบกั
น
ได ้ถูกต ้อง
่ เ้ ด็กปฐมวัยไดเด็
2 โครงการวันสาคัญทาง
เพือให
้ร ับกปฐมวัยทุกคนได ้เขา้ 1,000
่
พระพุทธศาสนา ความรู ้ความเขา้ ใจ เกี
ร่วยว
มกิจกรรมวันสาคัญ
กับกิจกรรมวันสาคัญ
ต่ต่
างางๆ
ๆ
่
3 โครงการเด็กปฐมวัยกัเพื
บ อใหเ้ ด็กปฐมวัยเรียนรู
เด็ก้วิธปฐมวั
ี
ยทุกคนไดเ้ ข ้า 1,000
่ ด
ความปลอดภัยบนรถ ช่วยเหลือตัวเองเมือติ
ร่วอยู
มกิ่ จกรรม
นักเรียน
ในรถร ับ-ส่งนักเรียน

่ าการเฝ้ าระวังควบ
4 โครงการเตรียมความเพือท
เด็กปฐมวัย ครู บุคลากร พร ้อมในการป้ องกันและ
คุมและป้ องกันโรคติดได
เชื้รอ้ ับการตรวจคัดกรอง
เฝ้ าระวังโรคไวร ัสโคโรนา
ไวร ัสโคโรนา (COVID-19)
โรคและมีวสั ดุอป
ุ กรณ์ใน
(COVID-19) ใน ศพด.
การป้ องกันโรคติดเชือ้
อบต.หนองชุมพล
ไวร ัสโคโรนา(COVID-19)

-

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนเด็กปฐมวั
เด็กยปฐมวัยมีมารยาท
กองการศึกษา
่
ทีเขา้ ร่วมกิจกรรม
ในการไหว ้ได ้ถูกต ้อง

สวยงาม

จานวนเด็กปฐมวั
เด็กยปฐมวัยได ้รับ
กองการศึ
ความกษา
่
ทีเขา้ ร่วมกิจกรรม
รู ้ ความเข ้าใจในวัน

สาคัญต่าง ๆ
จานวนเด็กปฐมวั
เด็กยปฐมวัยเรียนรู ้การ
กองการศึกษา
่ า้ ร่วมกิจกรรม
ทีเข
การเอาตัวรอดโดยวิธ ี
การอย่างใดอย่างหนึ่ง

่ ดอยูใ่ นรถ
เมือติ

57,250

60,000 จานวนเด็กปฐมวั
มีการตรวจคั
ย
ดกรอง
กองการศึกษา
ครู บุคลากร และเฝ้
ได ้รับ าระวังโรคโควิด
การตรวจคัดกรอง
19 เพือ
่ เฝ้ าระวัง
ื้ ไวรัส
โรคและมีวส
ั ดุป้ออป
ุ งกันโรคติดเชอ
กรณ์ในการป้ องกั
โคโรน่
น า (COVID-19)
ื้ ไวรัสโคโรนา
ติดเชอ
ให ้กับเด็กปฐมวัย ครู

(COVID-19)และบุคลากร
12

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลลผิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
รับผิดชอบหลัก
5 โครงการดูแลสุขภาพและ
เพือ
่ ให ้เด็กปฐมวัยเด็
ภายใน
กปฐมวัยได ้รับการดูแ-ล
18,400
20,000 จานวนเด็กปฐมวั
เพือ
่ ให
ย ้เด็กปฐมวักองการศึ
ยภาย กษา
ป้ องกันโรคใน ศพด.อบต.
ศพด.มีสข
ุ ภาพและร่
สุขาภาพและป้
งกาย
องกันโรค
ใน ศพด.มีสข
ุ ในภาพ
ศพด.มีสข
ุ ภาพและ
หนองชุมพล
แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย
อนามัยสมบูร่ราณ์
งกายแข็งแรงสมบูรณ์
ตามวัย
ตามวัย
ึ ษาแหล่
ึ ษากษา
6 โครงการศก
เพืงอ
่ เรีสยง่ นเสริมให ้เด็กเด็
ปฐมวั
กปฐมวั
ย ยใน ศพด.ได-้
1,000 จานวนเด็กปฐมวั
เด็กยปฐมวัยไดกองการศึ
้ศก
่ า้ ร่วมกิจกรรม
ึ ษาเรี
รู ้นอกสถานทีข
่ องเด็
ไดก้เรีปฐม
ยนรู ้นวัตกรรมระดั
ศก
บ ยนรู ้จากแหล่ง
ทีเข
แหล่งเรียนรู ้จากสถาน
วัย ศพด.อบต.หนองชุ
ปฐมวั
มพล
ยจากแหล่งเรี
เรียยนรู
นรู้ ้
ทีจ
่ ริง
นอกสถานที่
7 โครงการส่งเสริมการเรี
เพื่อยพัฒ
นนาให้เด็กมีความ เด็กปฐมวัยใน ศพด.ได ้ 1,000 จานวนเด็กปฐมวั
เด็กยปฐมวัยสามารถ
กองการศึกษา
่
รู ้ตามอัธยาศัยของเด็สามารถในการคิ
ก
ด การแก
เรียนรู้ ้ด ้วยตนเอง รู ้จักแก ้
ทีเขา้ ร่วมกิจกรรม
แก ้ปั ญหารู ้จักสงั เกตุ
ปฐมวัย ศพด.อบต.หนอง
ปัญหา รู ้จักสังเกตุและจด
ปัญหาได ้
และจดจาสงิ่ ต่าง ๆ ได ้
่ าง ๆ ได ้ตามวัย
ชุมพล
จาสิงต่
ตามวัย
ื่ และื่ การกษา
ื่ ามารถผลิตกองการศึ
ื่ และใช
ื่ ผลิตสอ
8 โครงการสง่ เสริมการผลิ
ครูในศพด.
1,000 จานวนครูทผ
ี่ ลิครู
ตส
สอ
สอ
เพือ
่ ใหต้ครูผลิตสอ
ส้ อ
ื่ การเรียนการสอน
้ อ
ื่ การสอน ในการจัด
ื่ การสอน
สอ
ใชจส
และใชส้ อ
สอนครบทุกกลุม
่ สาระ
การสอนในการจัดกิ
กรรม
ื่
การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู ้และใชส้ อ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
9 โครงการวันวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐม เด็กปฐมวัยและครูเขา้ ร่วม1,000 จานวนเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการ กองการศึกษา
วัยใหม้ ค
ี วามสามารถตาม
กิจกกรรมงานวิชาการ
ได้เข้าร่วมแข่งขัน ส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ศักยภาพ
ทักษะวิชาการ
ความรู ้ ความสามารถ
ตามศักยภาพ
10 โครงการสง่ เสริมสุเพื
ขภาพ
อ
่ ให ้เด็กภายใน เด็
ศพด.
กปฐมวัยได ้รับการ 1,000 เด็กปฐมวัยภายใน
เพือ
่ ให ้เด็กภายในกองการศึ
ศพด.กษา
สาหรับเด็กปฐมวัยอบต.
ของ มีสข
ุ ภาพอนามั
สง่ เสริ
ย มสุขภาพ
ศพด.ได ้รับการส
มีสข
ุ ง่ ภาพและร่างกาย
ศพด.อบต.หนองชุสมบู
มพลรณ์แข็งแรงตามวัย
เสริมสุขภาพและมี
แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย
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ร่างกายแข็งแรง

