สวนที่ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.2557 - 2559) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร4ที่ 2 การพัฒนาด5านการศึกษา
แนวทางที่1 ส.งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให)แก.โรงเรียนในเขต พื้นที่และการจัดซื้อจัดจ)างครุภัณฑ+ ตลอดจนการก.อสร)างระบบ
โครงสร)างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต.าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับตามระเบียบและข)อกฎหมายที่กําหนด
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
หนวยงาน
ลําดับ
โครงการ
วัตถุประสงค4
ผลที่คาดวาจะได5รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558 2559
ที่รับผิดชอบ
ที่
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสําหรับ
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีเมโลเดียน 1. เครื่องดนตรีเมโลเดียน
200,000
- 1. โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร มีเครื่อง กองการศึกษา
วงดุรียางค+โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
สําหรับนักเรียนอนุบาล
ครบวง 1 ชุด
ดนตรีเมโลเดียนสําหรับสร)างวงดุริยางค+ให)
แก.นักเรียน
2

โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน

3

โครงการทําความร.วมมือทางวิชาการกับ 1. เพื่อให)สถานศึกษามีการดูแลทางด)าน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย วิชาการจากคณาจารย+ที่มีความรู) ความ ชํานาญทางด)านวิชาการโดยตรง
2. เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทรให)มีคุณภาพเปCนที่ชื่นชม

1. เพื่อส.งเสริมกิจกรรมตามความถนัด
ความสนใจให)แก.นักเรียน
2.เพื่อช.วยเสริมสร)างความสามารถ
พิเศษให)แก.นักเรียน
3.เพื่อช.วยลดภาระการเร.งรีบ ของ
ผู)ปกครองนักเรียนในช.วงหลังเลิกงาน

1.นักเรียนร)อยละ 70ได)ทํา
กิจกรรมตามความถนัด และ
สนใจ
2.นักเรียนร)อยละ 70 มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะ
ด)าน

500,000

-

-

1. นักเรียนได)ทํากิจกรรมตามความถนัด
และสนใจ
2. นักเรียนของโรงเรียนมีความสามารถ
พิเศษด)านต.าง ๆ
3. ผู)ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต.อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน

1. โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
เข)าร.วมโครงการความร.วมมือ
ทางวิชาการกับโรงเรียน
สาธิตจุฬา
2. บุคลากรครูทุกคน ได)รับ

500,000

-

-

1. โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ได)รับการ กองการศึกษา
ดูแลทางวิชาการจากคณาจารย+ที่มีความรู)
ความชํานาญเฉพาะทาง
2. โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรเปCนโรงเรียน
คุณภาพ เปCนที่ชื่นชมยอมรับศรัทธาจาก

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค4
ยอมรับจากชุมชน สังคมและสาธารณชน
3. เพื่อให)บุคลากรครูได)รับการพัฒนา
ด)านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เพื่อยกระดับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให)เทียบเท.ารร.ต)นแบบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได)รับการนิเทศ
3. นักเรียนทุกคนได)เรียน
จากคุณครูที่ได)รับการพัฒนา
ส.งเสริมให)นักเรียนได)รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู)ปกครอง ชุมชน และสาธารณชน
3. คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ส.งเสริมพัฒนา
การผู)เรียนทั้ง 4 ด)าน
4. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท.ารร.ต)นแบบ

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร)างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท)าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟHา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

หนวยงาน
ผลที่คาดวาจะได5รับ

ที่รับผิดชอบ

1

โครงการก.อสร)างถนนคอนกรีต ซอยแม. เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ลออ
หมู.ที่ 1
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

ก.อสร)างถนนคสล. ขนาดกว)าง
6.00 เมตร ระยะทาง
223.00 เมตร

1,200,000

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

2

โครงการก.อสร)างถนนคอนกรีตพร)อม
คูระบายน้ํา ซอยบ)านมนู หมู.ที่ 1

-ก.อสร)างถนนคสล. ขนาดกว)าง
2.60เมตร ระยะทาง 94.50 เมตร
-ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
มีฝาปLด ขนาดกว)าง 0.45 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง
189.00 เมตร

1,100,000

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร)างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท)าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟHา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการก.อสร)างถนนคอนกรีตพร)อม
คูระบายน้ํา ซอยย.านอม หมู.ที่ 1

เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

4

โครงการก.อสร)างถนนแอสฟNสติกต+
คอนกรีต านลิพอนใต) - บ)านลิพอน
ถนนสายบ)
บางกอก
หมู.ที่ 2

เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

5

โครงการก.อสร)างวางท.อระบายน้ํา คสล. เพื่อให)ราษฎรสามารถระบายน้ํา และ
พร)อมบ.อพัก คสล.สําเร็จรูป
ปHองกันปNญหาน้ําท.วม
ซอยบางขาม หมู.ที่ 2

ก.อสร)างวางท.อระบายน้ําคสล.
ขนาด O 0.60 เมตร พร)อม
บ.อพักคสล.สําเร็จรูประยะทาง
รวม 293 เมตร

6

โครงการก.อสร)างถนนคสล. ซอย
โรงขนมจีน ช.วงที่ 2 หมู.ที่ 2

เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

ก.อสร)างถนนคสล.ช.วงที่ 2
ผิวจราจรกว)าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 45 เมตร

๗

โครงการขยายเขตจําหน.ายไฟฟHา
สาธารณะถนนซอยควนตาแท.น -

เพื่อให)ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สินในการคมนาคม และ

ติดตั้งหลอดไฟฟHาพร)อมวาง
สายขยายเขตไฟฟHา ระยะทาง

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

- ก.อสร)างถนนคสล. ขนาดกว)าง
750,000
3.60 เมตร ระยะทาง 55.50เมตร
- คูระบายน้ําตัวยูมีฝาปLดขนาดกว)าง
0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทาง 111.00 เมตร
- ก.อสร)างแอสฟNสติกต+คอนกรีต
2,200,000
กว)างเฉลี่ย6.70 - 8.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม.น)อยกว.า 3,300 เมตร

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

การระบายน้ําได)สะดวกรวดเร็ว
ไม.เกิดปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

180,000

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมในเวลากลาง
คืน

กองช.าง

180,000

ราษฎรได)รับความสะดวกในการ
สัญจร

กองช.าง

1,318,500

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร)างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท)าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟHา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

8

โครงการก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.
รูปตัวยูมีฝาปLด ซอยสามัคคี
(ศาลเอนกประสงค+) หมู.ที่ 2

เพื่อให)ราษฎรสามารถระบายน้ํา และ
ปHองกันปNญหาน้ําท.วม

- ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
มีฝาปLดขนาดกว)าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว
132.30 เมตร
- ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
มีฝาปLดขนาดกว)าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว
45.20 เมตร

720,000

การระบายน้ําได)สะดวกรวดเร็ว
ไม.เกิดปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

9

โครงการก.อสร)างคูระบายน้ําคสล. รูป
ตัวยูมีฝาปLด ซอยบ)านแขก (ช.วงที่ 2)
หมู.ที่ 2

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแก)ไขปNญหา
น้ําท.วมขัง

- ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.
รูปตัวยูมีฝาปLด ขนาดกว)าง
0.30เมตรลึก เฉลี่ย0.40 เมตร
ความยาว 132 เมตร

380,000

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง ถนนและบ)าน
เรือนราษฎร

กองช.าง

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร)างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท)าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟHา คู คลอง หนอง บึง ระบบ
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

10 โครงการก.อสร)างถนน คสล.พร)อมคู

ระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปLด ซอยลับแล
หมู.ที่ 2

11

โครงการเสริมผิวจราจร ซอยบางขาม
หมูที่ 2

วัตถุประสงค4

เพื่อให)ราษฎรมีถนนสําหรับใช)ในการ
คมนาคมได)อย.างสะดวกรวดเร็ว และ
ปHองกันปNญหาน้ําท.วม

เพื่อให)ราษฎรมีถนนสําหรับใช)ในการ
คมนาคมได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนนคสล.ผิวจราจรกว)าง
5.00 เมตร ระยะทาง 110เมตร
- ก.อสร)างคูระบายน้ํารูปตัวยูมี
ฝาปLด ขนาดกว)าง 0.45 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว
รวม 220 เมตร
- ผิวจราจร คสล. กว)าง 5.20 - 6.20 เมตร ระยะทาง 70 เมตร

1,364,000

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

373,000

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

12 โครงการก.อสร)างเขื่อนกันดิน ริมคลอง
ท.หมูาเรืที่อ3

เพื่อปHองกันการพังทลายของหน)าดิน

- ก.อสร)างเขื่อนกันดิน คสล. สูง
5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร

1,500,000

ไม.ให)หน)าดินบริเวณริมคลอง
เกิดการพังทลาย

กองช.าง

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟNลต+ติก
คอนกรีต ซอยริมคลองท.าเรือ หมู.ที่ 3

เพื่อให)ราษฎรมีถนนสําหรับใช)ในการ
คมนาคมได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

- ก.อสร)างผิวจราจรแอสฟNสติก
คอนกรีตกว)าง 6.00 เมตร
ความยาว รวม 2 กิโลเมตร
- ก.อสร)างถนน คสล. กว)าง
4.60 เมตร ระยะทาง
124.75 เมตร
- ก.อสร)างคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปLด
ขนาดกว)าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย

9,600,000

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

1,500,000

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

14 โครงการก.อสร)างถนนคอนกรีต

พร)อม เพื่อให)ราษฎรมีถนนสําหรับใช)ในการ
พร)อมคูระบายน้ํา ซอยนพตาแก)ว 3 ช.วงที่ คมนาคมได)อย.างสะดวกรวดเร็ว และ
ปHองกันปNญหาน้ําท.วม
หมู.ที่ 4

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร)างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท)าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟHา คู คลอง หนอง บึง ระบบ
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

15 โครงการฝNงท.อระบายน้ําพร)อมบ.อพัก
เพื่อให)ราษฎรสามารถระบายน้ําและ
ซอยหน)าขุมน้ําบางมะรวน - ศูนย+วิทยาศาสตร+
ปHองกันปNญหาน้ําท.วมขัง
หมู.ที่ 4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- วางท.อคสล.
1.20 เมตร
พร)อมบ.อพักความยาวรวม 174 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

700,000

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําได)สะดวกรวดเร็ว
ไม.เกิดปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

ประชาชนมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมต.าง ๆ ของหมู.บ)าน และ
ใช)เปCนที่ประชุมประจําหมู.บ)าน
ราษฎรได)ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช.าง

.
เพื่อให)มีอาคารสําหรับใช)ในการประชุม
16 โครงการก.อสร)างอาคารส.งเสริมกลุ.ม
ชุวิสมาหกิ
ชน บ)จานบางโจ หมู.ที่ 4 (8x8 เมตร) และจัดกิจกรรมประจําหมู.บ)าน

- ก.อสร)างอาคารคสล. กว)าง 8 เมตร
ยาว 8 เมตร

17 โครงการขยายเขตระบบจําหน.าย

- ติดตั้งหม)อแปลงขนาด 250 kva 1,000,000
จํานวน 1 ชุด
- รื้อย)ายหม)อแปลงขนาด 50 kva
จํานวน 1 ชุด
- ขยายเขตระบบจําหน.ายแบบ 3 เฟส
จํานวน 1 ชุด

กระแสไฟฟH
บริเวณขุมน้าําบางมะรวน หมู.ที่ 4

เพื่อให)ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สินในการคมนาคม และ
ปHองกันอุบัติเหตุ

18 โครงการก.อสร)างถนนคสล.พร)อมคูระบายน้ําเพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว
รูปตัวยูมีฝาปLด ซอยร.วมใจ 1 หมู.ที่ 5

-ก.อสร)างถนนคสล.ผิวจราจรกว)าง
3.30 เมตร ระยะทาง 68 เมตร
-ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
ฝาปLด ขนาดกว)าง 0.45 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร

650,000

480,000

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช.าง

กองช.าง

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร)างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท)าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟHา คู คลอง หนอง บึง ระบบ
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

19 โครงการก.อสร)างถนนคสล.ซอยร.วมใจ 5 เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
หมู.ที่ 5
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว
20 โครงการก.อสร)างเขื่อนกันดินพัง

เพื่อปHองกันการพังทลายของหน)าดิน

ซอยนาสาด หมู.ที่ 5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก.อสร)างถนนคสล.ซอยร.วมใจ 5
ความกว)างผิวจราจร 3.70 เมตร
ระยะทาง 20 เมตร
ก.อสร)างเขื่อน ซอยนาสาด
สูง 3.00 เมตร ความยาวรวม
32 เมตร หมู.ที่ 5
ก.อสร)างถนน คสล. ซอยทุ.ง
นาเคียน 3 ผิวจราจรกว)าง
4.00 เมตร ระยะทาง 77 เมตร

21 โครงการก.อสร)างถนน คสล. ซอยทุ.ง
นาเคียน 3 หมู.ที่ 5

เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

22 โครงการก.อสร)างถนนพร)อมคูระบายน้ํา
รูปตัวยูมีฝาปLด ซอยตาแจ)ง หมู.ที่ 5

เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

- ก.อสร)างถนน คสล. กว)าง
3.30เมตร ระยะทาง125 เมตร
- ก.อสร)างคูระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูมีฝาปLด ขนาดกว)าง
0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย0.50 เมตร
ระยะทาง 125 เมตร

23 โครงการก.อสร)างคูระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยูมีฝาปLด ซอยร.วมใจ 6 หมู.ที่ 5

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแก)ไขปNญหา
น้ําท.วมขัง

ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.รูปตัว
ยูมีฝาปLด ขนาดกว)าง0.45 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

66,600

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช.าง

397,000

ไม.ให)หน)าดินเกิดการพังทลาย

กองช.าง

277,000

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช.าง

921,000

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช.าง

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

808,000

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร)างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท)าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟHา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

24 โครงการก.อสร)างถนนคสลพร)อมคู

ระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปLด ซอย
ประกอบอุทิศ หมู.ที่ 5

25 โครงการก.อสร)างคูระบายน้ํา 1 ข)าง
ซอยบ)านลิพอนใต) หมู.ที่ 5

วัตถุประสงค4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

-ก.อสร)างถนนคสล.ผิวจราจร
กว)าง 2.60 เมตร ระยะทาง
135 เมตร
-คูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปLด
ขนาดกว)าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร ระยะทาง144เมตร

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแก)ไขปNญหา
น้ําท.วมขัง

- ก.อสร)างคูระบายน้ํารูปตัวยู กว)าง
0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ความยาวรวม 341 เมตร

1,514,000

- ก.อสร)างถนนคสล.ผิวจราจรกว)าง
3.20 - 4.00 เมตร ความยาว
64 เมตร
- วางท.อคสล.
1.20 เมตร
พร)อมบ.อพักความยาวรวม 64 เมตร

585,000

26 โครงการก.อสร)างถนนคสล.ทางเบี่ยงหน)า เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
โรงเรียนมิตรภาพ หมู.ที่ 5
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

784,000

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช.าง

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช.าง

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการกอสร5างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

27 โครงการก.อสร)างเขื่อนหินกันดินพัง คลอง เพื่อปHองกันการพังทลายของหน)าดิน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เขื่อนหินสูง 3.00 เมตร ความยาว 4,615,000
400 เมตร

ไม.ให)หน)าดินเกิดการพังทลาย
หน)าดินไม.เกิดการพังทลาย

กองช.าง

28 โครงการก.อสร)างถนนคอนกรีต ซอยถนน เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
เลียบคลอง หมู.ที่ 6
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

- ก.อสร)างถนนคสล.ผิวจราจรกว)าง 1,179,000
5.00 เมตร ระยะทาง 196 เมตร
- เสริมไหล.ทางคสล. กว)าง 1.50 เมตร
ระยะทาง 220 เมตร

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช.าง

29 โครงการก.อสร)างถนนคอนกรีต พร)อม
คูระบายน้ํา ซอยแม.ลําดวน หมู.ที่ 6

- ก.อสร)างถนนคสล.ผิวจราจร กว)าง
3.30 เมตร ระยะทาง 74 เมตร
- ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมี
ฝาปLด กว)าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร ระยะทาง 81 เมตร

ราษฎรได)รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม

กองช.าง

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และสามารถระบายน้ําได)ดี

กองช.าง

บางสาด (ช.วงที่ 2) หมู.ที่ 5

เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว

30 โครงการก.อสร)างถนนแอสฟNสติกคอนกรีต เพื่อให)ราษฎรมีถนนใช)ในการคมนาคม
พร)ออมวางท.
ม อระบายน้ํา คสล. ซอยบ)านยา ได)อย.างสะดวกรวดเร็ว
พร)
สายใน ซอย 1 หมู.ที่ 6

576,000

- ก.อสร)างผิวจราจรแอสฟNสติก
2,335,000
คอนกรีต กว)าง 5 เมตร ความยาว
621 เมตร
วางท.อคสล.
0.60 เมตร พร)อม
บ.อพักความยาวรวม 196 เมตร

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการกอสร5างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแก)ไขปNญหา
0.80 เมตร พร)อมบ.อพักคสล. น้ําท.วมขัง
ริมถนนสายบ)านดอน - บ)านใหญ. หมู.ที่ 6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

31 โครงการก.อสร)างวางท.อระบายน้ําคสล.

- ก.อสร)างวางท.อระบายน้ําคสล.
0.80 เมตร พร)อมบ.อพัก
สําเร็จรูปความยาวรวม 427 เมตร

32 โครงการซ.อมแซมคอสะพานถนนริมคลอง เพื่อเพิ่มความสะดวกด)านการ
บ)านยา หมู.ที่ 6 จํานวน 1 แห.ง
คมนาคม

33 โครงการปรับปรุงประตูน้ําคลองบ)านยา
หมู.ที่ 6 จํานวน 2 จุด

เพื่อปHองกันแก)ไขปNญหาน้ําท.วมขัง

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

- ก.อสร)างกําแพงกันดินคสล. ขนาด 500,000
3.25 x 8.00 เมตร
- ก.อสร)างถนนคสล.ผิวจราจร ขนาด
8.00 x 5.00 เมตร

มีเส)นทางการคมนาคม
สะดวก

กองช.าง

ติดตั้งประตูน้ําขนาด 2.30 x 2.40 เมตร450,000
พร)อมพวงมาลัยมือหมุน จํานวน 2 บาน

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

1,573,000

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการกอสร5างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะได5รับ
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
643,300
ราษฎรมีน้ําอุปโภค - บริโภค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

34 โครงการขยายเขตท.อเมนต+ประปาริมถนน
ศรีสุนทร - ซอยนพตาแก)ว หมู.ที่ 7

ราษฎรได)มีน้ําอุปโภค - บริโภค
อย.างเพียงพอและทั่วถึง

- ท.อเมนต+ประปา ท.อ PE
2 นิ้ว
ความยาวไม.น)อยกว.า 822 เมตร

35 โครงการคูระบายน้ํา ซอยหลังอนามัย

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแก)ไขปNญหา
น้ําท.วมขัง

- ก.อสร)างคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปLด 830,000
กว)าง0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ความยาว รวม 187 เมตร

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแก)ไขปNญหา
น้ําท.วมขัง

- ก.อสร)างคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปLด 1,722,000
กว)าง0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ความยาวรวม 388 เมตร

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

ซ.อมท.อเมนต+สําหรับจ.ายน้ําประปา
จํานวน 1 แห.ง

ราษฎรมีน้ําอุปโภค - บริโภค
อย.างเพียงพอ

กองช.าง

(ซอยต)นขาม) หมู.ที่ 7

36 โครงการก.อสร)างคูระบายน้ํา ซอย
นพตาแก)ว 1 หมู.ที่ 7

37 โครงการซ.อมแซมระบบประปา (ประปา ราษฎรได)มีน้ําอุปโภค - บริโภค
เข)
หมูา.บ)าน) ซ.อมระบบท.อส.งบนอ.างเก็บน้ํา อย.างเพียงพอและทั่วถึง
หมู.ที่ 7

กองช.าง

อย.างเพียงพอ

500,000

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการกอสร5างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

38 โครงการก.อสร)างคูระบายน้ํา ซอยกํานัน เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแก)ไขปNญหา

1,2 หมูที่ 8

39 โครงการก.อสร)างถนนคสล.พร)อมคู
ระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปLด ซอย
อินทรักษา หมู.ที่ 8

น้ําท.วมขัง

เพื่อให)ราษฎรมีถนนสําหรับใช)ในการ
คมนาคมได)อย.างสะดวกรวดเร็ว และ
ปHองกันปNญหาน้ําท.วม

40 โครงการก.อสร)างเขื่อนกันดินข)างเทศบาล เพื่อปHองกันการพังทลายของหน)าดิน
(หลังเก.า) หมู.ที่ 8

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ก.อสร)างคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปLด 2,326,500
กว)าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ความยาวรวม 524 เมตร

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

- ก.อสร)างถนนคสล.ผิวจราจร
กว)าง3.50 เมตร ระยะทาง
38 เมตร
- ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
มีฝาปLดขนาดกว)าง 0.45 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว
38 เมตร

245,000

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

กันดินสูง 3.00เมตร
ความยาวรวม 37.70 เมตร

500,000

ไม.ให)หน)าดินเกิดการพังทลาย
หน)าดินไม.เกิดการพังทลาย

กองช.าง

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการกอสร5างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

41 โครงการต.อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลฯ เพื่อเกิดความคล.องตัวในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ต.อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลฯ

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

2,500,000

(หลังใหม.) หลังห)องกองช.างและกองคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่

42 โครงการวางท.อคสล.เส)นผ.าศูนย+กลาง
เพื่อให)ราษฎรสามารถระบายน้ําและ
1.20 เมตร พร)อมบ.อพักคสล.สําเร็จรูป ปHองกันปNญหาน้ําท.วมขัง
ริมถนนแป[ะท.องกี่ หมู.ที่ 8

- ก.อสร)างวางท.อคสล. 1.20 เมตร 265,000
(มอก.ชั้น 3) พร)อมบ.อพักคสล. สําหรับ
ท.อ
1.20 เมตร ระยะทาง
66 เมตร

43 โครงการก.อสร)างฝายกั้นน้ําพร)อมปรับปรุง ราษฎรได)มีน้ําอุปโภค - บริโภค
ระบบประปา หมู.ที่ 2
อย.างเพียงพอและทั่วถึง

ก.อสร)างฝายคสล.สูง 2.00 เมตร
ยาว 12 เมตร

44 โครงการก.อสร)างถนนคสล.พร)อมคูระบายน้ําเพื่อให)ราษฎรมีถนนสําหรับใช)ในการ
คมนาคมได)อย.างสะดวกรวดเร็ว และ
รูปตัวยู มีฝาปLด ซอยตรีสุข หมู.ที่ 8
ปHองกันปNญหาน้ําท.วม

-ก.อสร)างถนนคสล.ผิวจราจรกว)างเฉลี่ย 610,000
3.50 - 4.00 เมตร ความยาว 70 เมตร
-คูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปLดกว)าง
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความ
ยาว 108 เมตร

800,000

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได)ได)รับการบริการ
ที่ดีและสะดวกรวดเร็วขึ้น

กองช.าง

การระบายน้ําได)สะดวกรวดเร็ว
ไม.เกิดปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

ราษฎรมีน้ําอุปโภค - บริโภค
อย.างเพียงพอ

กองช.าง

ราษฎรได)รับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

กองช.าง

ยุทธศาสตร4ที่ 7 การพัฒนาด5านการคมนาคม
แนวทางที่ 1 ดําเนินการกอสร5างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท5าคูระบายน้ํา ระบบจราจร ระบบไฟฟา คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ลําดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค4

45 โครงการก.อสร)างคูระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปLดเพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแก)ไขปNญหา

ริมถนนลิพอนใต) หมู.ที่ 5

น้ําท.วมขัง

46 โครงการก.อสร)างเขื่อนหินกันดินพัง คลองอินเพืทนิ่อปHนองกันการพังทลายของหน)าดิน
(ช.วงที่ 2) หมู.ที่ 8

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดวาจะได5รับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก.อสร)างคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปLด 855,000
ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร กว)าง 1.00 เมตร
ระยะทาง 114.00 เมตร

การระบายน้ําสะดวกไม.เกิด
ปNญหาน้ําท.วมขัง

กองช.าง

เขื่อนหินสูง 2.50 เมตร ความยาวรวม 2,662,000
255 เมตร

ไม.ให)หน)าดินเกิดการพังทลาย
หน)าดินไม.เกิดการพังทลาย

กองช.าง

สวนที่ 4
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป* (พ.ศ.2557 - 2559) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร4ที่ 8 ยุทธศาสตร4การพัฒนาการบริหารให5มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส มุงเน5นประชาชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช5 วัสดุ อุปกรณ4 ครุภัณฑ4ที่จําเปFน และทันสมัยไว5ใช5งาน
โครงการ

วัตถุประสงค4

ลําดับที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการจัดซื้อตู)บานเลื่อนกระจก
จํานวน ๓ ตู)

เพื่อให)มีครุภัณฑ+ที่เพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อจํานวน ๓ ตู)

2

โครงการจัดซื้อโต]ะคอมพิวเตอร+

เพื่อให)มีครุภัณฑ+ที่เพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อจํานวน ๑ ตัว

3

โครงการจัดซื้อตู)เอกสารแบบบาน
เลื่อน จํานวน 2 ตู)

สําหรับจัดเก็บเอกสารของงาน
ปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดซื้อตู)เอกสารแบบ
บานเลื่อน จํานวน 2 ตู)

4

โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก
และฉีดล)างท.อระบายน้ํา ชนิด 6 ล)อ
เครื่องยนต+ดีเซล จํานวน 1 คัน

1. เพื่อใช)ในการฉีดล)างท.อระบายน้ํา
และดูดสิ่งโสโครก
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อรถดูดโสโครกและ
ฉีดล)างท.อระบายน้ํา

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะได5รับ
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
21,000
- สถานศึกษามีครุภัณฑ+ที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานด)านเอกสาร

6,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

-

-

สถานศึกษามีครุภัณฑ+ที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

14,000

-

-

สามารถจัดเก็บเอกสารของงานปHองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได) อย.างเปCน
ระบบและงานต.อการสืบค)น

สป. / งาน
ปHองกัน

#########

-

-

การปฏิบัติราชการเกิดความสะดวก
รวดเร็วและคล.องตัวมีประสิทธิภาพ

สธ.

ยุทธศาสตร4ที่ 8 ยุทธศาสตร4การพัฒนาการบริหารให5มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส มุงเน5นประชาชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช5 วัสดุ อุปกรณ4 ครุภัณฑ4ที่จําเปFน และทันสมัยไว5ใช5งาน
โครงการ
วัตถุประสงค4
เปาหมาย
ลําดับที่
(ผลผลิตของโครงการ)
5

โครงการจัดซื้อหลังคาไฟเบอร+กลาส
รถบรรทุกขนาด 1 ตัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน

6

โครงการจัดซื้อตู)เย็น จํานวน 1 ตัว

7

โครงการจัดซื้อคูลเลอร+ต)มน้ําร)อน
(ถังต)มน้ําไฟฟHาสเตนเลส) ขนาด
ความจุ 18 ลิตร จํานวน 1 ถัง

เพื่อใช)ในการจัดเก็บวัคซีน และ
ขนาด 7 คิวบิกฟุต
เวชภัณฑ+ที่ต)องอาศัยอุณหภูมิความเย็น
ในการจัดเก็บรักษา
เพื่อไว)ใช)ในการประชุม /กิจกรรมต.างๆ ขนาดความจุ 18 ลิตร
ของกองสาธารณสุขฯ

8

โครงการจัดซื้อกล)องถ.ายรูปแบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

9

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดหาบ
หามแบบเครื่องยนต+ พร)อมสายดูด สายส.งขนาดไม.ต่ํากว.า 15 แรงม)า
จํานวน 2 เครื่อง

10 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบไดโว
ชนิดเสียบปลั๊ก พร)อมสายดูด

เพื่อให)การปฏิบัติงานเกิดความคล.องตัว
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด)านงานปHองกันฯ
เพื่อแก)ไขปNญหาน้ําท.วมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด)านการ
ปHองกันฯ

จัดซื้อหลังคาไฟเบอร+
กลาส

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดวาจะได5รับ
2557
2558 2559
(บาท)
(บาท) (บาท)
33,700
การปฏิบัติราชการเกิดความสะดวก
รวดเร็วและคล.องตัวมีประสิทธิภาพ
10,000

12,000

การจัดเก็บวัคซีนและเวชภัณฑ+พร)อม
ที่จะใช)งานและต)องอยู.อุณหภูมิในการ
จัดเก็บรักษา
สามารถรับรองคนประชุมได)อย.างรวดเร็ว
สะดวกในการปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สธ.

สธ.

สธ.

กล)องถ.ายรูปแบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง

12,000

การปฏิบัติงานด)านการปHองกันฯ คล.องตัว สป. /
งานปHองกันฯ
และมีประสิทธิภาพ

เครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม
แบบเครื่องยนต+ พร)อมสาย
ดูด - สายส.งขนาดไม.ต่ํากว.า
15 แรงม)า

100,000

สามารถแก)ไขปNญหาน้ําท.วมขังให)กับ
ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สป. / งาน
ปHองกันฯ

เพื่อแก)ไขปNญหาน้ําท.วมและเพิ่ม
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบไดโว
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด)านการ ชนิดเสียบปลั๊ก พร)อมสาย

28,000

สามารถแก)ไขปNญหาน้ําท.วมขังให)กับ
ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพ

สป. / งาน
ปHองกันฯ

