แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
7.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหารกลาง เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์
1,500,000 1,500,000
การบริหารสถานศึกษา
วันรับประทานอย่างทั่วถึง ในสังกัด อบต. ดม
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
2 โครงการสนับสนุนอาหาร เพื่อส่งเสริมอาหารเสริม(นม) เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์
550,000 550,000 550,000
เสริม(นม) สาหรับศูนย์
สาหรับเด็กนักเรียน
ในสังกัด อบต. ดม
พัฒนาเด็กเล็ก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 100
ของเด็กได้

1. มีร่างกายสมบูรณ์เจริญ กองการศึกษาฯ
เติบโตตามวัยทุกคน

รับประทาน

2. มีพฒ
ั นาการครบทั้ง 4 ด้าน

อาหารพอเพียง 3. ได้รับคุณค่าทาง

โภชนาการครบ 5 หมู่

550,000

550,000 ร้อยละ 100

1. นักเรียนได้ดื่มนมอย่าง

กองการศึกษาฯ

ของเด็กได้ดื่มนม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ
ที่ถูกสุขลักษณะ

2. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
มีพฒ
ั นาการครบทั้ง 4 ด้าน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

เพือ่ จัดการวัสดุการศึกษา สือ่ เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์
การเรียนการสอน เครือ่ งเล่น ในสังกัด อบต. ดม
พัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

375,000

375,000

-

-

-

ร้อยละ 100 ของ 1.มีวสั ดุสื่อการเรียนการ

กองการศึกษาฯ

ศพด.ทั้ง 4 มีวสั ดุ สอน เครื่องเล่นพัฒนาการ
การเรียนการสอน 2.มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพือ่ เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาตาม
การบริหารสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์
ในสังกัด อบต.ดม

2561
(บาท)
-

ของเด็กได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน
ศึกษา

หนังสือกระทรวงมหาดไทย
เกีย่ วกับซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาของ อปท. ในแต่ละปี
เช่น ค่าเครือ่ งแบบ ค่าหนังสือ
เรียน อาหารกลางวัน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

5 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

6 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนจัดหา
อาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนในชัน้ อนุบาล - ป.6
ได้รับประทานอาหารกลาง
วันอย่างทั่วถึงทุกคน
เพื่อส่งเสริมอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กนักเรียน

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 100

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. เด็กได้รับการสนับสนุน กองการศึกษาฯ
ค่าใช้จา่ ยการบริหารสถาน
ศึกษาตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยเกีย่ วกับแนวทาง
การจัดทางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาของ อปท. ใน

แต่ละปี
2. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
มีพฒ
ั นาการครบทั้ง 4 ด้าน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 3 โรง
ในเขตบริการ อบต.ดม

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 ของ 1. มีร่างกายสมบูรณ์เจริญ กองการศึกษาฯ
เด็กนักเรียนใน เติบโตตามวัยทุกคน
ชั้นอนุบาล-ป.6 2. มีพฒั นาการครบทั้ง 4 ด้าน
ได้รับประทาน 3. ได้รับคุณค่าทาง
อาหารกลางวัน โภชนาการครบ 5 หมู่
อย่างทั่วถึงทุกคน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 3 โรง
ในเขตบริการ อบต.ดม

1,050,000 1,050,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100

1. นักเรียนได้ดื่มนมอย่าง

กองการศึกษาฯ

ของเด็กได้ดื่มนม เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ
ที่ถูกสุขลักษณะ

2. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
มีพฒ
ั นาการครบทั้ง 4 ด้าน

หมายเหตุ : งบประมาณและที่ผ่านมา 2562 - 2564 อ้างอิงยอดงบประมาณที่ตงั้ ไว้ในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 นามาเป็นฐานข้อมูลประมาณการในงบประมาณ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีมงคล
ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์ไทย และพืน้ บ้าน
พื้นบ้านให้แก่นกั เรียน

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
10,000 ร้อยละ 90

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. สามารถเล่นดนตรีไทย

กองการศึกษาฯ/

นักเรียนสามารถ นาฏศิลป์ไทยและพืน้ บ้านได้

โรงเรียน

เล่นดนตรีไทย 2. มีสานึกในการอนุรักษ์

บ้านศรีมงคล

นาฏศิลป์ไทย

ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย

และพืน้ บ้านได้ และพืน้ บ้าน

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคล เพื่อให้นกั เรียนเป็นคนดีมี
นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีมงคล
ตามโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมเอือ้ อาทรต่อผูอ้ นื่
คุณธรรม จริยธรรม
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์
9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีมงคล
ตามโครงการเลีย้ งไก่ไข่เพือ่
เรียนรู้ขนั้ ตอนในการเลีย้ ง
อาหารกลางวัน
ไก่พันธ์ไข่และนาไปใช้ได้จริง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100

เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและ
พื้นบ้านให้แก่นกั เรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านสนบ

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 90 ของ 1. นักเรียนมีกริ ิยาวาจาดี กองการศึกษาฯ/
นักเรียนรู้หลักธรรม มีน้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบติตน

ซื่อสัตย์ มีความอดทน

โรงเรียน
บ้านศรีมงคล

เป็นคนดีมีความรู้ 2.นาไปประยุกต์ให้ในการ
คู่คุณธรรม

พัฒนาตนเอง

1. เด็กมีทักษะพืน้ ฐาน กองการศึกษาฯ/
โรงเรียน
ของนักเรียน อาชีพในการเลีย้ งไก่
บ้านศรีมงคล
ได้รับประทาน พันธุไ์ ข่ที่ถูกต้อง
ไข่ไก่
2. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
1. สามารถเล่นดนตรีไทย

นักเรียนสามารถ นาฏศิลป์ไทยและพืน้ บ้านได้
เล่นดนตรีไทย 2. มีสานึกในการอนุรักษ์
นาฏศิลป์ไทย

กองการศึกษาฯ/

โรงเรียน
บ้านสนบ

ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย

และพืน้ บ้านได้ และพืน้ บ้าน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบ

เพื่อให้นกั เรียนเป็นคนดีมี
นักเรียนโรงเรียนบ้านสนบ
ตามโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมเอือ้ อาทรต่อผูอ้ นื่
คุณธรรม จริยธรรม
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์
12 อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคาร เพื่อให้นกั เรียนเป็นคนดีมี
นักเรียนโรงเรียนดมวิทยาคาร
ตามโครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมเอือ้ อาทรต่อผูอ้ นื่
คุณธรรม จริยธรรม
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์
13 อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคาร เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้าน นักเรียนโรงเรียนดมวิทยาคาร
ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและ
พื้นบ้านให้แก่นกั เรียน

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
10,000 ร้อยละ 90 ของ 1. นักเรียนมีกริ ิยาวาจาดี กองการศึกษาฯ/
นักเรียนรู้หลักธรรม มีน้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียน
ในการปฏิบติตน ซื่อสัตย์ มีความอดทน
บ้านสนบ
เป็นคนดีมีความรู้ 2.นาไปประยุกต์ให้ในการ
คู่คุณธรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

พัฒนาตนเอง

10,000 ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีกริ ิยาวาจาดี กองการศึกษาฯ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีน้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม

ซื่อสัตย์ มีความอดทน

โรงเรียน
ดมวิทยาคาร

2.นาไปประยุกต์ให้ในการ
พัฒนาตนเอง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 100 ของ 1. สามารถเล่นดนตรีไทย กองการศึกษาฯ/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยและพืน้ บ้านได้

2. มีสานึกในการอนุรักษ์

โรงเรียน
ดมวิทยาคาร

ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
และพืน้ บ้าน

14 อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคาร

เพือ่ ให้นักเรียนเกิดทักษะการพูด
ตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับ
การนาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
ท้องถิน่ ได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ถูกต้อง

นักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

-

15,000

15,000

15,000

15,000 ร้อยละ100ของ

1. ผู้เรียนเกิดทักษะการพูดเพือ่

โครงการดาเนิน

แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นได้

การบรรลุตาม

อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้อง

วัตถุประสงค์

2. ผู้เรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

กองการศึกษาฯ/

โรงเรียน
ดมวิทยาคาร

ของเจ้าของบ้านที่ดี รู้จกั การต้อนรับ
ผู้มาเยือนด้วยน้าใจไมตรีอนั ดีงาม
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา นักเรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา
ตามโครงการพัฒนาเยาวชนให้ ของประเทศอื่นในอาเซียน
มีความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม อย่างน้อยหนึ่งภาษา

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

17 อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา เพื่อฝึกทักษะเทคนิคการทา
ตามโครงการสอนเสริมเติม
ข้อสอบในด้านเนื้อหา GATความรูส้ มู่ หาวิทยาลัย
PAT และ 7 วิชาสามัญ

18 อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ให้เป็นผูน้ าการท่องเที่ยวสถานที
สาคัญในชุมชน

ตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์

ร้อยละ 95 ของ 1.ได้เรียนภาษาต่างประเทศ

กองการศึกษาฯ/

นักเรียนมีความ ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ

โรงเรียน
เทพอุดม
วิทยา

พูดและสื่อสาร

16 อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา เพื่อให้ลูกเสือมีทักษะการป้อง นักเรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา
ตามโครงการค่ายลูกเสือต้าน กันตนเองให้ห่างไกล
ภัยยาเสพติด
จากยาเสพติด

เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่

นักเรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

สามารถในการฟัง 2. มีความสามารถในการ

อาเซียน

19 อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

20,000

-

-

-

-

สื่อสารภาษาอาเซียน

ร้อยละ 95 ของ 1. มีความรู้ความเข้าใจถึง

กองการศึกษาฯ/

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภัยอันตรายและความเสี่ยง

โรงเรียน
เทพอุดม
วิทยา

ตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติด

20,000

-

-

-

-

และบทลงโทษ

2. มีทักษะการป้องกันตนเอง

ของยาเสพติด

ให้หา่ งไกลจากยาเสพติด

ร้อยละ 95 ของ 1.นักเรียนตระหนักเห็นความ
นักเรียน ม.ปลาย สาคัญของการศึกษาต่อใน
รู้เทคนิคการทา ระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

นักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

นักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

-

-

15,000

30,000

15,000

30,000

15,000

30,000

ข้อสอบ GAT-

2. นักเรียนรู้เทคนิคการ

PAT

เลือกคณะที่จะเข้าศึกษาต่อ

กองการศึกษาฯ/

โรงเรียน
เทพอุดม
วิทยา

15,000 ร้อยละ100ของ

1.นักเรียนมีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์

กองการศึกษาฯ/

โครงการดาเนิน

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประชา-

การบรรลุตาม

สัมพันธ์เผยแผร่แหล่งการเรียนรู้ในท้อง

วัตถุประสงค์

ถิ่น

โรงเรียน
เทพอุดม
วิทยา

30,000 ร้อยละ100ของ

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

โครงการดาเนิน

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ฟืน้ ฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

การบรรลุตาม

2. นักเรียนรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์

ท้องถิน่

วัตถุประสงค์

ความเป็นและวัฒนธรรมประเพณีของ

กองการศึกษาฯ/

โรงเรียน
เทพอุดม
วิทยา

ท้องถิ่น
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กตาบลดมมี
พัฒนาการและทักษะในการ
เรียนรู้ดาเนินชีวิตมนด้าน
ต่างๆ ที่สมจริง
21 โครงการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผล
ผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนา งานทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เด็กเล็กตาบลดมให้ผปู้ กครอง
และสาธารณชนได้เห็นพัฒนา
การเด็กปฐมวันที่สมวัย
22 จัดตัง้ /ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารจัดการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
23 โครงการจัดทาและพัฒนา เพื่อให้สถานศึกษามีหลัก หลักสูตร
สูตรการศึกษาท้องถิน่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กปฐมวัยใน ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์

เด็กปฐมวัยใน ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2561
(บาท)
-

-

ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์
จานวน 60 คน
- จัดตัง้ ประชุม ฯลฯ
ครู/ผูด้ แู ลเด็กทั้ง 4
ศูนย์ จานวน 14 คน
จัดทาและพัฒนาหลักสูตร

30,000

0

0

30,000

0

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80
ของเด็กเล็ก
เรียนรู้นอก
สถานที่

30,000

30,000 ร้อยละ 80
เด็กเล็กเข้า
ร่วมแสดง
นิทรรศการ
ทางวิชาการ
0 ร้อยละ100

0

0

0

0

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ
เด็กเล็กตาบลดม ได้เรียน
รูน้ อกสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างมีความสุข
และมีพัฒนาการที่สมวัย
จัดแสดงนิทรรศการผล

กองการศึกษาฯ

งานทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลดมให้ผู้ปกครอง
และสาธารณชนได้เห็นพัฒนา
การเด็กปฐมวันที่สมวัย

กองการศึกษาฯ

ประชุม

ศพด.มีการบริหารจัด
การที่มมี าตรฐานและ
มีส่วนร่วมจากชุมชน

0 ร้อยละ100

ศพด.มีหลักสูตรสถาน-

กองการศึกษาฯ

ผู้เข้าร่วม

0

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ครู/ผู้ดูแล

ศึกษาตามความต้อง

เด็ก มีหลัก-

การของศพด.และชุมชน

สูตรสถาน
ศึกษา

24 โครงการพื้นที่สีเขียว

25 โครงการเสาธงสวยสง่า

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
เพื่อให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีเสาธงสวยสง่าและน่า
เรียนรู้

ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
จานวน 219 คน
จัดทาพื้นที่สีเขียวใน
ศพด.
ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
จานวน 219 คน
จัดบริเวณเสาธงชาติ

0

0

0

0

0 ร้อยละ100
ศพด.มีพนื้ ที่

ศพด.มีพื้นที่และบรรยา กองการศึกษาฯ
กาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้

และบรรยา
กาศดี

0

0

0

0

0 ร้อยละ100
ศพด.มีเสา
ธงสวยสง่า
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มีเสาธง/บริเวณหน้า
เสาธงสวยสง่าและน่า
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26 โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน

เพื่อให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน

27 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดม

เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
/ครูผดู้ แู ลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
จานวน 219 คน
พัฒนาส่งเสริมศพด.ฯ
ครู/ผูด้ แู ลเด็กทั้ง 4
ศูนย์ จานวน 11 คน
จัดส่งอบรม

0

0

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

0

0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

0

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ100
ศพด. ได้
มาตรฐาน
0 ร้อยละ100
ครู/ผดด. มี
ศักยภาพ

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี

กองการศึกษาฯ

มาตรฐาน (ขัน้ พืน้ ฐาน)
1. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีศักย

กองการศึกษาฯ

ภาพด้านวิชาการต่างๆ
2. ครู/ผดด.มีความ
พร้อมด้านการศึกษาฯ
และด้านอืน่ ๆ

28 โครงการระดมทรัพยากร
การลงทุนเพื่อการศึกษาใน
ศพด. (การรับบริจาค)
29 โครงการเยีย่ มบ้านเด็ก

เพื่อระดมทรัพยากรการ
ลงทุนทางการศึกษาใน
ศพด. (การรับบริจาค)
เพื่อศึกษาความเป็นอยูท่ ี่
แท้จริงของเด็กเล็กในชุมชน
ตาบลดมและใกล้เคียง

ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์
รับบริจาค

0

ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
จานวน 219 คน
ออกเยีย่ มบ้าน

0

0

0

0

0

0

0

0 ร้อยละ80
ชุมชนร่วม
บริจาค
0 ร้อยละ100

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ.

จานวนเด็ก

ระหว่างครูและผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ

ระดมทรัพยากรการลง
ทุนเพือ่ การศึกษา
สร้างความใกล้ชิด

กองการศึกษาฯ

ที่ออกเยีย่ มบ้าน และเด็กเล็กใน
ชุมชน

30 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
31 โครงการยิม้ ใสด้วยฟันสวย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โดยผ่านกิจกรรมการเล่น
กีฬา
เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักเรียนรู้
การรักษาฟันที่ถูกวิธีตงั้ แต่
วัยเด็ก

ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
จานวน 219 คน
จัดการแข่งขันกีฬา
ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
จานวน 219 คน
บูรณาการเรียนรู้
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0

0

0

0

0

0

0

0

0 ร้อยละ100

เด็กเล็กมีการพัฒนา - กองการศึกษาฯ
เด็กได้แข่งขันกีฬาการครบทั้ง 4 ด้าน
และเกิดความสามัคคี
กองการศึกษาฯ
0 ร้อยละ100 เด็กเล็กได้เรียนรู้
เด็กเล็กรู้จัก การรักษาฟันที่ถูกวิธี
เรียนรู้การ และมีฟันที่สวยแข็งแรง
รักษาฟัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

32 โครงการหนูนอ้ ยนักวิทยา
ศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
จานวน 219 คน
บูรณาการเรียนรู้

0

ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
จานวน 219 คน
บูรณาการเรียนรู้

0

0

0

0

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
เล็กได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน จานวน 219 คน
ต่างๆในการดารงชีวิตประจาวันบูรณาการเรียนรู้
35 โครงการส่งเสริมภาษา
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
อังกฤษขัน้ พื้นฐาน
ได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอัง - จานวน 219 คน
กฤษพื้นฐานอย่างง่ายๆได้ บูรณาการเรียนรู้
36 โครงการฝึกสมาธิกอ่ นนอน เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้
ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
หลักการฝึกสมาธิเบือ้ งต้น จานวน 219 คน
ก่อนนอน
บูรณาการเรียนรู้
37 โครงการหนูนอ้ ยมารยาทงาม เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้
ศพด.ทั้ง 4 ศูนย์ /เด็กเล็ก
มารยาทไทยที่งดงาม
จานวน 219 คน
บูรณาการเรียนรู้

0

0

0

0

0

0

0

0

33 โครงการฟังวันละนิดจิต
แจ่มใส

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็ก รู้จักคิด สังเกตและ
เปรียบเทียบ รูปร่างหรือ
สีได้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
เล็กได้สนใจการฟังและคิด
ตามเรื่องเล่านิทานต่างๆ

34 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน

รวม

37 โครงการ

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

0

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

0 ร้อยละ100 เด็กเล็กได้เรียนรู้ทักษะ
เด็กเล็กรู้จัก วิทยาศาสตร์ในการดาคิด สังเกต รงชีวติ ประจาวัน
เปรียบเทียบ
0 ร้อยละ100 เด็กเล็กได้เรียนรู้ฝึก
เด็กเล็กสนใจ ทักษะการฟังและจดจา
การฟังและ คิดตามได้อย่างสมวัย
การคิดตาม
0 ร้อยละ100 เด็กเล็กได้ฝึกและเรียน
เด็กเล็กรู้ทัก รู้การใช้ทักษะพืน้ ฐาน
ษะ พื้นฐานต่างๆของชีวติ อย่างสมวัย
0 ร้อยละ100 เด็กเล็กได้ฝึกและเรียน
เด็กเล็กรู้คา

0

0

0

0

0

0

0

0 ร้อยละ100
เด็กเล็กได้
ฝึกสมาธิ
0 ร้อยละ100

กองการศึกษาฯ

ศพด. ในสังกัด
ศูนย์

เด็กเล็กได้เรียนรู้และ

ศพด. ในสังกัด

ฝึกสมาธิเบือ้ งต้นก่อน

อบต.ดม ทั้ง 4

นอนได้อย่างสมวัย

ศูนย์

เด็กเล็กได้เรียนรู้และมี ศพด. ในสังกัด
เด็กเล็กมี
มารยาทที่งดงาม
อบต.ดม ทั้ง 4
มารยาทที่งดงาม แบบไทยอย่างสมวัย ศูนย์

6,105,000 7,785,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000

196

กองการศึกษาฯ

รู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานอบต.ดม ทั้ง 4

ศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้อย่างสมวัย

0

กองการศึกษาฯ

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานวันเด็ก
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
50,000
50,000
50,000
แห่งชาติ
เด็ก การให้ความสาคัญและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดม
พัฒนาเด็กให้มคี ณ
ุ ภาพ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลดม
ประชาชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ
20,000
20,000
20,000
สาคัญต่างๆ
สืบทอดประเพณี ศาสนา
จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง
และวัฒนธรรม

2564
(บาท)
50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.เด็กเกิดพัฒนาการที่ดี กองการศึกษาฯ
เด็กมีพฒ
ั นาการ 2.เด็กได้ทากิจกรรมส่ง
ดีขนึ้

20,000

เสริมการแสดงออก

20,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบ

กองการศึกษาฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ทอดประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรม
2.สร้างความสามัคคีในชุมชน

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน
ตาบลดม

เพื่ออนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน กลองยาว ราตร๊ด
กันตรึม การละเล่นการเครื่อง
ดนตรีไทยของตาบลดม

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนผูส้ นใจในตาบล

-

20,000

50,000

50,000

50,000 มีผู้สืบสานและ 1.มีผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ
ถ่ายทอดความรู้ พืน้ บ้านของตาบล
ได้อย่างน้อย 5 2.สามารถเป็นผู้ถา่ ยทอด
คน
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ความรู้ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

4 โครงการอบรม คุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเสริมสร้างให้มจี ิตสานึก คณะผูบ้ ริหาร/สมาชิกสภาฯ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยใช้หลัก พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง
ธรรมและหลักคุณธรรม
ประชาชนตาบลดม
จริยธรรมเป็นแนวปฏิบตั ิ

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ 1. มีจติ สานึกในการปฏิบตั ิ กองการศึกษาฯ
ผู้เข้าร่วม

งานโดยใช้หลักธรรมและ

โครงการได้รับ หลักคุณธรรมจริยธรรม
ความรูจ้ ากการ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ฝึกอบรม

2.นามาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ ประจาวัน

5 โครงการจัดงานประเพณี
วันเข้าพรรษา

เพือ่ ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีของท้องถิน่

ประชาชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

24,000

24,000

24,000

24,000

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

24,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนได้เข้าร่วม

กองการศึกษาฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา
2.ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี

6 โครงการจัดงานพิธีการทาง
ศาสนา งานรัฐพิธี

เพือ่ ดาเนินการจัดกิจกรรมงาน
พิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี

100,000

100,000

100,000

100,000

ต่าง ๆ ที่สาคัญ

100,000 ร้อยละ 80 ของ 1.กิจกรรมบรรลุตาม

สานักปลัด/

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัตุประสงค์

กองการศึกษาฯ

2.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

7 โครงการจัดงานประเพณีสบื สาน เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตานานปราสาทภูมิโปน

อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมเซ่นไหว้สงิ่ ศักดิ์
สิทธิ์ พิธีบวงสรวงองค์ปราสาท

ภูมิโปนให้คงอยูส่ ืบได้
8 โครงการเข้าร่วมการจัดงาน เพือ่ เป็นการสร้างจิตสานึก
ประเพณีวันพระคุณราลึกพระ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชา และภูมิปัญญาของชุมชน
ศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พระคุณข้าวชาวสังฆะ
อนุรักษ์

ประชาชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

500,000

500,000

500,000

500,000

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง

500,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ปราสาทภูมิโปนเป็น

กองการศึกษาฯ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว

2. อนุรักษุส์ ืบสานประเพณี
วัฒนธรรม พิธบี วงสรวง

ปีละ 1 ครัง้

30,000

30,000

50,000

50,000

องค์ปราสาทอยูส่ ืบไป
50,000 ร้อยละ 80 ของ 1. อนุรักษณ์ประเพณี

กองการศึกษาฯ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา

ของชุมชน
2. ทราบประวัติความเป็น
มาของพระยาสังฆะบุรี
ศรีนครอัจจะ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด อบต. ดมคัพ

เพือ่ ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ป้องกันปัญหายาเสพติด
สร้างความสามัคคี

10 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาสิงห์สัมพันธ์

เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลังกาย
เชือ่ มความสัมพันธ์
และส่งเสริมความสามัคคี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน, ประชาชน
หมูท่ ี่ 1 - 12

ปีละ 1 ครัง้

2561
(บาท)
300,000

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

-

50,000

2564
(บาท)
300,000

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
300,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
ผู้เข้าร่วม
แข็งแรง
โครงการ
2.เกิดความสามัคคี
ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด
50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร่างกายแข็งแรง
2.มีความสามัคคีเชื่อมความ
สัมพันธ์กบั หน่วยงานอืน่ ๆ

11 โครงการจัดซื้อเครือ่ งออก
กาลังกายประจาหมูบ่ ้าน

12 โครงการซ่อมแซมเครือ่ งออก
กาลังกายประจาหมูบ่ ้าน

13 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

-

-

300,000

300,000

(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ซ่อมแซมเครือ่ งออกกาลังกาย
ประจาหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 1-12

-

-

300,000

300,000

(ตามแบบ อบต.กาหนด)
- เด็ก เยาวชน ประชาชนตาบดม
- จัดงานประเพณีลอยกระทง

-

-

100,000

100,000

ประชาชนตาบลดม

-

50,000

50,000

เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลัง
กายในหมูบ่ ้าน

จัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย
ประจาหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 1-12

เพือ่ ส่งเสริมการออกกาลัง
กายในหมูบ่ ้าน

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง

14 โครงการเข้าร่วมการจัดงาน เพื่อให้ประชาชนตาบลดม
ประเพณีโกนเจาแซนโฎนตา ได้ราลึกและสืบทอด
พระยาเชียงฆะ
ประเพณีแซนโฎตาบูชา
บรรพบุรุษ
รวม
14 โครงการ
-

-

50,000

300,000 ร้อยละ100
ของหมูบ่ า้ น
ได้รับ
อุปกรณ์
300,000 ร้อยละ100
ของหมูบ่ า้ น
ได้รับ
อุปกรณ์
100,000 ร้อยละ 80
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
50,000 ร้อยละ 80
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม

1,044,000 1,094,000 1,894,000 1,894,000 1,894,000
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-

1. ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
2. ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
1. ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
2. ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองช่าง

กองช่าง

เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ
ตาบลดม ได้ร่วมงานสืบ
สานประเพณีลอยกระทง
ในชุมชนท้องถิน่
กองการศึกษาฯ
ประชาชนได้ทราบ
ประวัติและพิธีกรรมใน
ประเพณีแซนโฎนตาของ
ชุมชนท้องถิน่ ในอดีต
-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลดม
1 โครงการสนามเด็กเล่น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
300,000 300,000 300,000
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ตาบลดม
ของนักเรียน

2564
(บาท)
300,000

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ต่อเติม สนามเด็กเล่น
(2) จัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
(3) อืน่ ๆ

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 ร้อยละ 80
นักเรียนมี
พัฒนาการดี
ขึน้

300,000 ร้อยละ 80

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1.นักเรียนเกิดพัฒนาการ
ที่ดี

กองช่าง/
กองการศึกษาฯ

2.มีสถานที่สาหรับเด็ก
ได้ออกกาลังกาย
เล่นสนามเด็กเล่นอย่าง
ปลอดภัยได้มาตราฐาน
1.ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี

กองช่าง/

เพือ่ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม

ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม

และสิ่งสาธารณูปโภค สาหรับ

ต่อเติมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลดม

ผู้เรียนที่ใช้

สภาพที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย กองการศึกษาฯ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลดม

อยูใ่ นสภาพที่ดี ปลอดภัย น่า

จานวน 4 ศูนย์ เช่น

ประโยชน์ใน

2.เอือ้ ต่อการเรียนรู้สาหรับ

อยู่ เอือ้ ต่อการเรียนรู้สาหรับ

(1) ติดตั้ง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม

บริบทศูนย์ฯ

นักเรียน

นักเรียน

หลังคา รางน้า ประตู หน้าต่าง

พอใจมีความ

มุ้งลวด ฯลฯ

ปลอดภัยน่าอยู่

(2) ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(3) ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า ประปา
(4) และอืน่ ๆ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ศพด.ตาบลดม 4 ศูนย์
สภาพแวดล้อม สะอาด
เช่น การจัดสวนย่อม
ปลอดโรค ปลอดภัย
ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้เด็กมีหอ้ งน้า ห้องส้วม ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ห้องน้าห้องส้วมศูนย์พัฒนา อ่างล้างมือใช้ที่ถูกสุขลักษณะ (1) ห้องน้า
(2) ห้องส้วม
เด็กเล็กตาบลดม
สะอาด ปลอดภัย

เพือ่ แสดงที่ตงั้ ศูนย์พัฒนา
5 โครงการก่อสร้างป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดม เด็กเล็กตาบลดมที่ชัดเจน

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
เอนกประสงค์ประจาหมูบ่ า้ น กายในหมูบ่ า้ น

(3) อ่างล้างมือ
(4) และอืน่ ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดม
4 ศูนย์
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ประจาหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 1-12

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้าน ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเต็ม
กีฬาและกิจกรรมอืน่ ที่
ลานกีฬาประจาหมูบ่ า้ น
เกีย่ วข้อง
หมูท่ ี่1-12

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

เพือ่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยูเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียน

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านสตึง
หมู่ที่ 4

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสตึง หมูท่ ี่ 4
(ตามแบบ อบต. กาหนด)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000 ร้อยละ 80 ผู้มา 1.สภาพแวดล้อม สะอาด

กองช่าง/

200,000

200,000

200,000

200,000

รับการบริการ ปลอดโรค ปลอดภัย
กองการศึกษาฯ
มีความพึงพอใจ 2.สภาพภูมิทัศน์ของศูนย์ฯ
ในการปรับปรุง มีระเบียบเรียบร้อย
ภูมิทัศน์ฯ
200,000 ร้อยละ 80 ของ 1.เด็กมีหอ้ งน้า ห้องส้วม
กองช่าง
อ่
า
งล้
า
งมื
อ
ใช้
ท
ถ
่
ี
ก
ู
ผู้ใช้หอ้ งน้า
ห้องส้วมมีความ สุขลักษณะ
2.มีความสะอาด ปลอดภัย
พึงพอใจ
ได้มาตราฐาน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ100ของ 1.แสดงที่ตั้งศูนย์พฒั นา

กองช่าง

ผูเ้ รียนที่ได้รับ เด็กเล็กดมบลดมที่ชัดเจน
2.กัน้ อาณาเขตที่จดั เชน
ประโยชน์

500,000

500,000

500,000

500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

-

200,000

200,000

200,000

(ตามแบบ อบต.กาหนด)

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ลานกีฬาประจาหมูบ่ า้ น

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

500,000 ร้อยละ100
มีลานกีฬา
ประจา
หมูบ่ า้ น
300,000 ร้อย 80 ละ

1. ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
2. ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองช่าง

1.มีลานกีฬาสาหรับออก
ของจานวน กาลังกาย สาหรับเยาวชน
ประชากรผู้ได้ และประชาชนทั่วไป
รับประโยชน์ 2.มีสุขภาพแข็งแรงดีขนึ้
200,000 ร้อยละ 100 1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี

กองช่าง

กองช่าง/

มีความปลอดภัย สภาพที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย กองการศึกษาฯ
น่าอยู่

2.เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก่อสร้างรัว้ พร้อมป้าย เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ ก่อสร้างรัว้ พร้อมป้าย ศพด. ม.4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง ปลอดภัยและน่าอยูเ่ อือ้ ต่อการ
สูง 2.00 ม. X ยาว 76 ม
เรียนรู้ของนักเรียน
หมูท่ ี่ 4
(ตามแบบ อบต. กาหนด)
10 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพือ่ การสัญจรไปมาได้สะดวก ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2
บ้านภูมิคดี หมูท่ ี่ 2

11 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กบ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7

12 โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5

(ตามแบบ อบต. กาหนด)
เพือ่ ให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีความ ก่อสร้างรั้วศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปลอดภัยและน่าอยูเ่ อือ้ ต่อการ บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7
เรียนรู้ของนักเรียน
(ตามแบบ อบต. กาหนด)
เพือ่ ให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีความ ปรับปรุงรั้วศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปลอดภัยและน่าอยูเ่ อือ้ ต่อการ บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5
เรียนรู้ของนักเรียน
(ตามแบบ อบต. กาหนด)

13 โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พฒั นา เพือ่ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความ ปรับปรุงรั้วศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กบ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7

ปลอดภัยและน่าอยูเ่ อือ้ ต่อการ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
200,000 ร้อยละ 100

สภาพที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย กองการศึกษาฯ

ประโยชน์

2.กัน้ อาณาเขตที่ชัดเจน

44,800

44,800

-

-

ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครองและนักเรียน กองช่าง/
กองการศึกษาฯ
การสัญจร สัญจรไปมาสะดวก
ไปมาสะดวก

-

300,000

300,000

-

-

ร้อยละ 80

-

50,000

50,000

-

-

-

100,000

100,000

-

-

1.ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
กองช่าง/
มีความ
สภาพที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย กองการศึกษาฯ
ปลอดภัยน่าอยู่ 2.กัน้ อาณาเขตที่ชัดเจน
นักเรียน
ร้อยละ 80
1.ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี
กองช่าง/
มีความ
สภาพที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย กองการศึกษาฯ
ปลอดภัยน่าอยู่ 2.กัน้ อาณาเขตที่ชัดเจน
นักเรียน

บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7

14 โครงการ

เพือ่ ให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีความ ก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

1.ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี

มีความ

สภาพที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย กองการศึกษาฯ
นักเรียน

-

30,000

30,000

-

-

บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5

เรียนรู้ของนักเรียน

-

กองช่าง/

ร้อยละ 80

ปลอดภัยน่าอยู่ 2.กัน้ อาณาเขตที่ชัดเจน

กองช่าง/

ร้อยละ 80

1.ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี

มีความ

สภาพที่ดี น่าอยู่ ปลอดภัย กองการศึกษาฯ

ปลอดภัยน่าอยู่ 2.กัน้ อาณาเขตที่ชัดเจน
(ตามแบบ อบต. กาหนด)

รวม

กองช่าง/

ผู้เรียนได้รับ

(ตามแบบ อบต. กาหนด)
ปลอดภัยและน่าอยูเ่ อือ้ ต่อการ

1. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี

-

เรียนรู้ของนักเรียน

14 โครงการก่อสร้างประตูรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านภูมโิ ปน หมูท่ ี่ 5

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

-

นักเรียน
2,100,000
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2,824,800

3,024,800

2,500,000

2,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม
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