แผนการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ 2556

องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์

สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

ส่ วนที่ 1 บทนา
วัตถุประสงค์ ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

2
2
4

ส่ วน 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา / งบประมาณ
บัญชีสรุ ปโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา / งบประมาณ แผนการดาเนินงาน
บัญชีโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา / งบประมาณ แผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ และพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคมนาคมและสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุ ข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริ หารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริ การ
ประชาชน

5
8
8
9
16
19
23
61
63
71
72

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สาหรับแผนการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริ งทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประจาปี งบประมาณ
นั้น แผนการดาเนินงานเป็ นเอกสารที่ระบุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด ที่จะดาเนินการ
ในปี งบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนิ นงานในปี งบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทางานกับหน่วยงานและ
การจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ในแผนพัฒนา
จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ นปี มีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผูจ้ ดั ทา

แผนการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ 2556

องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์

สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

ส่ วนที่ 1 บทนา
วัตถุประสงค์ ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

2
2
4

ส่ วน 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา / งบประมาณ
บัญชีสรุ ปโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา / งบประมาณ แผนการดาเนินงาน
บัญชีโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา / งบประมาณ แผนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากรและการบริ การ
ประชาชน

5
8
8
9
16
19
23
61
63
71
72

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วน-ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สาหรับ
แผนการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึ งรายละเอียด
แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิ จกรรมการพัฒนาที่ ดาเนิ นการจริ งทั้งหมด ในพื้นที่ ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี งบประมาณนั้ น
แผนการด าเนิ น งานเป็ นเอกสารที่ ร ะบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด ที่จะดาเนินการในปี งบประมาณนั้น ทาให้แนวทางใน
การดาเนินงานในปี งบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ในแผนพัฒนาจะทาให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้ นปี มีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผูจ้ ดั ทา

แผนดาเนินงานปี งบประมาณ 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
.................................................

ส่ วนที่ 1 บทนา
1. บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนิ นงาน ส่ วนแผนการดาเนิ นงานนั้น จัดท าขึ้ นเพื่ อรวบรวม
แผนงาน โครงการกิจกรรมที่ดาเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละ
ปี งบประมาณ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการควบคุ ม การดาเนิ นงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
แผนการดาเนิ นงาน เป็ นแผนงานที่ มีจุดมุ่ง หมายส าคัญ เพื่อแสดงถึ งรายละเอี ยดของ
แผนงาน โครงการพัฒนา และกิ จกรรมการพัฒนาที่ดาเนิ นการจริ งทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณนั้น ๆ เพื่อให้แนวทางในการดาเนิ นงานในปี งบประมาณ
นั้น ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี ความชัดเจนในการปฏิ บ ตั ิ ม ากขึ้ น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทางานกับหน่ วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน โครงการในแผนการดาเนินงาน
แผนการด าเนิ น งาน จะก าหนดรายละเอี ย ดของ โครงการ กิ จ กรรมการพัฒ นาที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยโครงการ กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุใน
แผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น (รวมทั้ง เงิ น
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. โครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการเองโดยไม่
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3. โครงการ กิ จกรรมการพัฒนาของหน่ วยงานราชการ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4. โครงการ กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า
เกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่

-22. วัตถุประสงค์ ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นประจาปี งบประมาณนั้น
2. แผนการดาเนิ นงานเป็ นเอกสารที่ จะท าแผนงาน / โครงการ / กิ จ กรรม ทั้ง หมดที่ จ ะ
ดาเนิ นการในปี งบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนิ นงานในปี งบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
3. เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการประสานและบู ร ณาการท างานกับ หน่ ว ยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดาเนิ นงาน จึงทาให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้ นปี มีความสะดวกมากขึ้น
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีข้ นั ตอน
ในการจัดทาแผนการดาเนินงาน มีดงั นี้
1. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนา ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม หน่วยงานราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
2. คณะกรรมการสนับสนุ นจัดทาแผนท้องถิ่ น จัดทาร่ างแผนดาเนิ นงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดมที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
3. คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น นาร่ า งแผนการดาเนิ นงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาความเห็นชอบร่ างแผนการดาเนินงาน
5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นาร่ างที่พิจารณาให้ความเห็ นชอบแล้วเสนอผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินงาน
6. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พิจารณา อนุมตั ิแผนการดาเนินงาน
7. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นประกาศเป็ นแผนการดาเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน และปิ ดแสดงอย่างน้อย 30 วัน

-3จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้ างต้ นสามารถเขียนเป็ นแผนภูมิได้ ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่ างแผนการดาเนิ นงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่ างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

พิจารณาร่ างแผนการ
ดาเนินงาน

เสนอร่ างแผนดาเนิ นงานต่อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
พิจารณาอนุมตั ิแผนดาเนินงาน

ประกาศใช้

-44. ประโยชน์ ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ นงานเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนิ นงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการติดตามการ
ดาเนินงาน และการประเมินผลดังนั้น แผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทาดังนี้
1. เป็ นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลกั ษณะเป็ นแผนดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี แล้ว
3. แสดงถึงเป้ าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชดั เจน และแสดงถึงการ
ดาเนินงานจริ ง
4. เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนิ นงานในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
4.1 ประโยชน์ ของแผนการดาเนินงาน มีดังนี้
1. เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญยิง่ ที่จะช่วยให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมดาเนินการพัฒนาได้
ตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.เป็ นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่าง แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนพัฒนา
สามปี และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
3. สามารถตอบสนองต่อปั ญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลดม ได้อย่างแท้จริ ง
4. องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม มีแผนงาน โครงการ และกิ จกรรมที่มีทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน
5. องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม มีแผนงาน โครงการ ตามความต้องการของประชาชน ใน
พื้นที่อย่างแท้จริ ง
6. ประชาชนในพื้ นที่ ได้ทราบข้อมู ล ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลดม ว่า มี ก ารดาเนิ น
กิ จกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้เป็ นข้อมูลในการติดตาม และตรวจสอบการดาเนิ นงานให้เป็ นไปด้วย
ความถูกต้องโปร่ งใส

บัญชีโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลดม อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1.1 ส่ งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการดาเนินการ(ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
เป็ นค่าวัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการ
ดาเนินการของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ปุ๋ ยจอบ ฯลฯ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

จัดให้มีการเรี ยนรู ้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในตาบล

40,000

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตร ตาบลดม

สานักงาน
ปลัด

1. กลุ่มเกษตรกรแจ้งความ
ประสงค์
2. อบต. จัดซื้อและนาไป
แจกให้กลุ่มเกษตรกร

200,000

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เกษตร ต.ดม

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2556
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2556
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที่ 1.2 พัฒนาฝี มือในการประกอบอาชีพของประชาชน โดยการฝึ กอาชีพ ส่ งเสริมอาชีพ และส่ งเสริมภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝึ กอบรมและส่ งเสริ ม
อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
/โครงการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ฯลฯ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1. ประสานกลุ่มอาชีพแต่ละ
กลุ่ม
2. จัดฝึ กอบรมอาชีพ

งบประมาณ
80,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุ รินทร์

สานักงาน
ปลัด

-8-

พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาฝี มือในการประกอบอาชีพของประชาชน โดยการฝึ กอาชีพ ส่ งเสริมอาชีพ และส่ งเสริมภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงกบ

3

อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา

4

อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงหมู
หลุม

5

อุดหนุนกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจ
ชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยง
กบในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลดม
อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยง
ปลาในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลดม
อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยง
หมูหลุมในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลดม
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
เศรษฐกิจชุมชนในเขต
องค์การบริ หารส่วนตาบล
ดม

งบประมาณ

20,000

20,000

20,000

20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

ม.1 – ม.12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
ม.1 – ม.12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
ม.1 – ม.12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
ม.1 – ม.12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

-9-

พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2556
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ และพัฒนาสั งคม
แนวทางที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชี วติ และการเรียนรู้ ตลอดชี วติ พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ตลอดจนการสั งคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริ ม สนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชนเป็ น
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน เพื่อนา
ข้อมูลมาจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคม
เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องเขียน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1. นาเสนอโครงการจัดทา
ประชาคม
2. ประสานกับทุกหมู่บา้ น
3. ออกประชาคมทุก
หมู่บา้ น

งบประมาณ
20,000

พ.ศ. 2555

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

หมู่ที่ 1-12
ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

-10-

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ และพัฒนาสั งคม
แนวทางที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชี วติ และการเรียนรู้ ตลอดชี วติ พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ตลอดจนการสั งคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
ลาดับ
ที่
2

3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดประชุม (อบต.
สัญจร) เป็ นค่าใช้จ่ายการจัด
ประชุม (อบต.สัญจร)ตาบล
ดม ร่ วมกับ ฝ่ ายปกครอง
หัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ า
ท้องถิ่น ประชาคมตาบล เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์เครื่ องเขียน
โครงการฝึ กอบรม การ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.)
และกชช. 2 ค. ตาบลดม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

1. ประสานผูบ้ ริ หารทุก
ภาคส่วนในเขตตาบลดม
เพื่อเข้าร่ วมประชุม
2. ออกประชุมเป็ นประจา
ทุกเดือน ๆ ละ ครั้ง

30,000

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ จ.
สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

1. เชิญตัวแทนผูจ้ ดั เก็บ
และบันทึกข้อมูลเข้า
ฝึ กอบรม
2. แจกแบบเก็บข้อมูลให้
ตัวแทนไปเก็บข้อมูล
3. ตัวแทนบันทึกข้อมูล
ดาเนินการบันทึกและ
ประมวลผลนาส่ง
สานักงานพัฒนาชุมชน

30,000

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

-11-

พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ และพัฒนาสั งคม
แนวทางที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชี วติ และการเรียนรู้ ตลอดชี วติ พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ตลอดจนการสั งคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการจัดงานวันผูส้ ูงอายุ

5

โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่ อง
แต่งกายให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส
ผูย้ ากไร้ เช่น เสื้ อกันหนาว
ผ้าห่ม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ดาเนินการจัดงานวัน
ผูส้ ูงอายุจดั ให้ผสู ้ ูงอายุได้
ทากิจกรรมร่ วมกัน
1. สารวจผูด้ อ้ ยโอกาส ผู ้
ยากไร้ที่ประสบภัยหนาว
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามจานวนที่สารวจ
3. มอบวัสดุเครื่ องแต่ง
กายแก่ผยู ้ ากไร้
ผูด้ อ้ ยโอกาสต่อไป

งบประมาณ
100,000

200,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

-12-

พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ และพัฒนาสั งคม
แนวทางที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชี วติ และการเรียนรู้ ตลอดชี วติ พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ตลอดจนการสั งคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
ลาดับ
ที่
6

7

8

9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผูป้ ่ วยโรคเอดส์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1. สารวจผูป้ ่ วยโรคเอดส์ที่
มีคุณสมบัติ
2. ดาเนินการมอบเบี้ย
ตามจานวนที่สารวจ
โครงการซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย 1. ประชาคมหมูบ่ า้ น
ให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้
คัดเลือกประชาชนผู ้
ยากไร้
2. ประชุมคณะกรรมการฯ
โครงการซ่อมแซมที่ดินและ ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทอาคาร/ สิ่ งก่อสร้าง ประเภท
ศาลาประชาคม
อาคาร/ศาลาประชาคมแก่
หมู่บา้ นที่ประสบปั ญหา
โครงการอุดหนุนสมาคม
อุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุ สงเคราะห์ผสู ้ ูงอายุตาบล
ตาบลดม
ดม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

36,000

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

100,000

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

500,000

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

50,000

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ และพัฒนาสั งคม
แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้ างความมั่นคงของชี วติ และสั งคม โดยการจัดระเบียบชุ มชนและสั งคม รักษาความสงบเรี ยบร้ อยของชุ มชน ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึ กอบรมและฝึ ก
ทบทวน อปพร. และการ
ดาเนินกิจกรรมของศูนย์
อปพร. เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่ องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
กิจกรรมของ อปพร.
โครงการอุดหนุนสถานี
ตารวจภูธรดม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1. รับสมัครราษฎรที่
ต้องการฝึ กอบรม อปพร.
และเรี ยก อปพร. เดิมมา
ฝึ กอบรมทบทวน
2. กาหนดวันฝึ กอบรม
3. ดาเนินการฝึ กอบรม
ตามตารางการฝึ กอบรม
อุดหนุนสถานีตารวจภูธร
ดมตามโครงการอบรม
ทบทวนสมาชิกตารวจ
หมู่บา้ น
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1. ประชาคมระดับตาบล
เพื่อนาไปสร้างบ้านให้
นาเสนอ
ประชาชนผูย้ ากไร้และด้อย 2. ช่างตรวจสอบและ
โอกาส ตามโครงการบ้าน
ประมาณการ
ท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์
3. อบต. ดาเนินการ
ราชัน 84 พรรษา

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

100,000

อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด

30,000

สถานี
ตารวจภูธรดม

สานักงาน
ปลัด

300,000

ประชาชนผู ้
ยากไร้ในเขต
ตาบลดม

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ และพัฒนาสั งคม
แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้ างความมั่นคงของชี วติ และสั งคม โดยการจัดระเบียบชุ มชนและสั งคม รักษาความสงบเรี ยบร้ อยของชุ มชน ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสาคัญเช่น วันขึ้น
ปี ใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ

5

โครงการช่วยเหลือกรณี ที่
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
คาดการได้ล่วงหน้า เช่น
อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัยฯลฯ

6

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1. จัดประชุม อปพร. และ
แบ่งจุดตรวจรับผิดชอบ
2.ดาเนินการตั้งจุดตรวจ
ตามจุดที่กาหนดแต่ละ
เทศกาล
ดาเนินการช่วยเหลือกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถคาดการได้
ล่วงหน้า เช่น อัคคีภยั วาต
ภัย อุทกภัย ฯลฯ
ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ขนาดกว้าง
12.00 เมตร ยาว 24.00
เมตร หนา 0.10 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่
น้อยกว่า 288.00 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.ดม
กาหนด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

200,000

อบต.ดม

สานักปลัด

1,000,000

ม. 1-12 ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

100,000

ม.8
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ และพัฒนาสั งคม
แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้ างความมั่นคงของชี วติ และสั งคม โดยการจัดระเบียบชุ มชนและสั งคม รักษาความสงบเรี ยบร้ อยของชุ มชน ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
ที่
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกาย หมู่ที่ 9 บ้านภูมิ
โพธิ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1. ชิงช้าใหญ่พิเศษ
2. เครื่ องวิง่ ล้อถ่วง
3. เครื่ องบริ หารเอว
สะโพก
4. เครื่ องโยกแขน ขา
สะโพก
5. เครื่ องซิทอัพและนวด
หลัง
6. จักรยานผีเสื้ อบริ หาร
หน้าอก
7. เครื่ องบริ หารขา น่อง
ข้อเข่าแบบสปริ ง
8. เครื่ องบริ หารกล้ามเนื้อ
ข้างลาตัว ขา ลาคอ

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

ม.9
ต.ดม
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 3.1 ส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
ลาดับ
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

โครงการจัดงานแสดงประเพณี
- ประชุมทุกภาคส่วน
ประจาปี สื บสานตานานปราสาทภูมิ เพือ่ จัดเตรี ยมงานและ
โปน
มอบหมายหน้าที่
- ดาเนินงานตาม
โครงการ
- ติดตามประเมินผล
การจัดงาน
อุดหนุนตามโครงการออกร้านและ
อุดหนุนที่ทาการ
จัดนิทรรศการเนื่องในงานช้างและ ปกครองอาเภอสังขะ
งานกาชาดจังหวัดสุรินทร์

300,000

บริ เวณ
ปราสาทภูมิ
โปน ม. 5
ต.ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

20,000

สานักงาน
ปลัด

ค่าจ้างเหมาบริ การเวรยาม ดูแล
รักษา ทาความสะอาดบริ เวณ
ปราสาทภูมิโปน

150,000

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
สังขะ
อบต.ดม

เป็ นค่าจ้างเหมา
บริ การเวรยาม ทา
ความสะอาดดูแล
รักษาต้นไม้ และ
บริ เวณปราสาทภูมิ
โปนและงานที่ได้รับ
มอบหมายอื่น ๆ

สานักงาน
ปลัด
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 3.1 ส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

5

โครงการยุวมัคคุเทศน์

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทาง
วิทยุกระจายเสี ยง
โทรทัศน์ หรื อ
สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
อุดหนุนตาม
โครงการ
ยุวมัคคุเทศน์

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

100,000

พื้นที่
เป้ าหมาย
ประชาสัม
พันธ์

สานักงาน
ปลัด

10,000

นักเรี ยน
รร.เทพ
อุดมวิทยา

ส่วน
การศึกษาฯ
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านบริหารจัดการทรัพยากรนา้
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาแหล่ งนา้ ให้ ประชาชนมีนา้ ส่ งเสริ มและสนับสนุน ให้ แหล่ งนา้ ภายในท้ องถิ่นได้ รับการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง ซ่ อมแซม เพื่อ ใช้ ในการเกษตร อุปโภค-บริโภค
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

-

-

-

สถานที่
งบประมาณ
ดาเนินการ
-

-

หน่ วย
ดาเนินการ
-
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2555

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ดาเนินการ

โครงการวางและปรับปรุ งผัง
เมือง ชุมชน และการวางผัง
ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
โครงการจ้างเหมาต่างๆ
- ค่าจ้างรถเกรด

1. ส่วนโยธาดาเนินการสารวจ
และดาเนินการวางและ
ปรับปรุ งผังเมือง

20,000

ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา

จ้างเหมารถเกรด
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

200,000

ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา

3

โครงการบารุ งซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

200,000

ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา

4

โครงการบารุ งซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

บารุ งซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง เช่น ประเภทถนน
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
บารุ งซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง เช่น ประเภท
อาคาร/ศาลาประชาคม
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

100,000

ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา

2
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พ.ศ. 2556

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการบารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

6

กิจกรรมจัดซื้อ วัสดุ
ก่อสร้าง

7

โครงการต่อเติมศาลา
กลางหมู่บา้ น หมู่ที่ 12
บ้านภูมิพฒั นา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

บารุ งรักษาและซ่อมแซม
ครุ ภณั ฑ์ เช่นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องปริ้ นเตอร์
ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์
ทรายหิ นคลุ ก ดิ น ลู ก รั ง ท่ อ
ระบายน้ า ไม้ สังกะสี ฯลฯ

10,000

ต่อเติมศาลากลางหมู่บา้ น หมู่
ที่ 12 บ้านภู มิ พฒ
ั นา ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00
เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.
ดม กาหนด

42,000

20,000

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2555

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา

ม.12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

-21-

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ. 2555

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

8

โครงการก่อสร้าง
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00
ถนนคอนกรี ตเสริ ม เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 600.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

313,000

ม. 1 ต.ดม
อ.สังขะ

ส่วนโยธา

9

โครงการปรับปรุ ง
ถนนดินและลงหิ น
คลุก หมู่ที่ 1

100,000

ม. 1 ต.ดม
อ.สังขะ

ส่วนโยธา

ลงหิ นคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว
365.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรื อ
มีปริ มาตรหินคลุกไม่นอ้ ยกว่า
146.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่ง
ผิวจราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

-22-

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
10

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่
ที่ 2 บ้านภูมิคดี

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว
140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 140.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรื อมีปริ มาตรดิน
ถม 28.00 ลบ.ม. ลงหิ นคลุก
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ยาว 140.00 เมตร หรื อ มี
ปริ มาตรหินคลุก 7.00 ลบ.ม.
พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม. 2
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
11

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุ งถนน
ดินและลงหิ นคลุก
หมู่ที่ 2

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ลงหิ นคลุกกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 365.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 หรื อมีปริ มาตรหิ นคลุกไม่
น้อยกว่า 146.00 ลบ.ม เกรด
เกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม. 2
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
12

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หมู่ที่ 3

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว
112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
มีพ้ืนที่คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
560.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ดินถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว
112.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20
เมตร หรื อมีปริ มาตรดินถม
22.40 ลบ.ม.ลงหิ นคลุกไหล่
ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว
112.00 เมตร หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุก 5.60 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม. 3
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
13

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มถนนดิน
และลงหิ นคลุก หมู่ที่ 3
บ้านสนบ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนดิน 4.00 เมตร ยาว 310
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 หรื อมี
ปริ มาตรดินถมไม่นอ้ ยกว่า
272.80 ลบ.ม. Slope 1:2
เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรี ยบร้อย ลงหินคลุกกว้าง
4.00 เมตร ยาว 310 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 124 ลบ.
ม. เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิว
จราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.3
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
14

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนนดิน ก่อสร้างถนนดินกว้าง 6 เมตร
หมู่ที่ 3 บ้านสนบ
ยาว 1,325 เมตร สูงเฉลี่ย
0.70 หรื อมีปริ มาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 6,863.50 ลบ.ม.
Slope 1:2 เกรดเกลี่ยปรับแต่ง
ให้เรี ยบร้อย พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.3
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
15

16

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
4 บ้านสตึง
หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 576.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
โครงการปรับปรุ งถนน
ลงหิ นคลุกกว้าง 4.00 เมตร
ดินและลงหิ นคลุก หมูท่ ี่ ยาว 365.00 เมตร หนาเฉลี่ย
4 บ้านสตึง
0.10 หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า
146.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

300,000

ม.4
ต.ดม อ.สังขะ

ส่วนโยธา

100,000

ม.4
ต.ดม อ.สังขะ

ส่วนโยธา

- 28 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
17

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนนดิน ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00
หมู่ที่ 4 บ้านสตึง
เมตร ยาว 1,020 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.70 หรื อมีปริ มาตรดิน
ถมไม่นอ้ ยกว่า 4,569.60 ลบ.
ม. Slope 1:2 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรี ยบร้อย พร้อม
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.4
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
18

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
5 บ้านภูมิโปน
หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 112.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20
เมตร หรื อมีปริ มาตรดินถม
22.40 ลบ.ม. ลงหิ นคลุกไหล่
ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว
112.00 เมตร หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุก 5.60 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.5
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 30 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
19

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนนดิน ถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว
หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน
615.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60
หรื อมีปริ มาตรดินถมไม่นอ้ ย
กว่า 2,287.80 ลบ.ม. Slope
1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรี ยบ
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.5
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 31 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
20

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มถนนดิน
และลงหิ นคลุก หมู่ที่ 5
บ้านภูมิโปน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริ มถนนดินกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 247.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรื อมีปริ มาตรดิน
ถมไม่นอ้ ยกว่า 266.76 ลบ.ม.
Sloope 1:2 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรี ยบ ลงหิ นคลุก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 247.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรื อมี
ปริ มาตรหินคลุกไม่นอ้ ยกว่า
123.50 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.5
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 32 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
21

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
6 บ้านซีจรู ก
หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 570.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 95.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20
เมตรหรื อมีปริ มาตรดินถม
19.00 ลบ.ม.ลงหิ นคลุกไหล่
ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว
95.00 เมตร หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุก 4.75 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.6
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 33 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
22

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มถนนดิน
และลงหิ นคลุก หมู่ที่ 6
บ้านซีจรู ก

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริ มถนนดินกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 310.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรื อมีปริ มาตรดิน
ถมไม่นอ้ ยกว่า 272.80 ลบ.ม.
Slope 1:2 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรี ยบร้อย ลงหิ น
คลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว
310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
หรื อมีปริ มาตรหิ นคลุกไม่นอ้ ย
กว่า 124.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.6
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 34 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
23

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 140.00 เมตร หนา 0.15
7 บ้านภูมิสวาย
หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 140.00 เมตร สูงเฉี่ ย 0.20
เมตร หรื อมีปริ มาตร
ดินถม 28.00 ลบ.ม. ลงหิ นคลุก
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว
140.00 เมตร
หรื อมี
ปริ มาตรหินคลุก 7.00 ลบ.ม.
พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.7
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 35 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
24

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มถนนดิน
และลงหิ นคลุก หมู่ที่ 7
บ้านภูมิสวาย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริ มดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว
310.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20
เมตร หรื อมีปริ มาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 272.80 ลบ.ม. Slope
1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรี ยบร้อยลงหิ นคลุกกว้าง 4.00
เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 หรื อมีปริ มาตรหิน
คลุกไม่นอ้ ยกว่า 124.00 ลบ.
ม. เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิว
จราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.7
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 36 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
25

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
ช่ วงที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
8 บ้านภูมิขนุน
เมตร หรื อมี พ้ืนที่ คอนกรี ตไม่
น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
ช่ วงที่ 2 ถนนกว้าง 4.00
เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 184.00
ตารางเมตร
พร้อม
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการจานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.8
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 37 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
26

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มสร้างถนน
ดินและลงหิ นคลุก
หมู่ที่ 8

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริ มถนนดิน 4.00 เมตร ยาว
275.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30
เมตร หรื อมีปริ มาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 379.50 ลบ.ม. Slope
1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรี ยบร้อย พร้อมวางท่อระบาย
น้ าคอนกรี ตขนาด dia 0.40 x
1.00 เมตร จานวน 1 จุดๆละ
6.00 ท่อน รวม 6.00 ท่อน
ลงหิ นคลุกกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 275.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 หรื อมีปริ มาตรหิ นคลุกไม่
น้อยกว่า 110.00 ลบ.ม. เกรด
เกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.8
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 38 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
27

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธิ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว
75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 375.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 75.00 เมตร สูงเฉลี่ย0.20
เมตร หรื อมีปริ มาตรดินถม
15.00 ลบ.ม. ลงหิ นคลุกไหล่
ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว
75.00 เมตร หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุก 3.75 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.9
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 39 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
28

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มถนนดิน
และลงหิ นคลุก หมู่ที่ 9
บ้านภูมิโพธิ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริ มถนนดินกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 247.00 สูงเฉลี่ย 0.20
เมตร หรื อมีปริ มาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 266.76 ลบ.ม. Slope
1:2 เกรดเกลี่ยปรับแต่งให้
เรี ยบร้อย ลงหินคลุกกว้าง
5.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 123.50
ลบ.ม.เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิว
จราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.9
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 40 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
29

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
10 บ้านสันติสุข
หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 560.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 140.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรื อมีปริ มาตรดิน
ถม 28.00 ลบ.ม. ลงหิ นคลุก
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว
140.00 เมตร หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุก 7.00 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.10
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 41-

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
30

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มถนนดิน
และลงหิ นคลุก หมู่ที่ 10
บ้านสันติสุข

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริ มถนนดินกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 310.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรื อมีปริ มาตรดิน
ถมไม่นอ้ ยกว่า 272.80 ลบ.ม.
Slope 1:2 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรี ยบร้อย ลงหิ น
คลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว
310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
หรื อมีปริ มาตรหิ นคลุกไม่นอ้ ย
กว่า 124.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.10
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 42 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

31

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 160 เมตร หนา 0.15
11 บ้านเทพอุดม
เมตร หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่
น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

294,000

ม.11
ต.ดม อ.สังขะ

ส่วนโยธา

32

โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงหิ นคลุกกว้าง 4.00 เมตร
และลงหิ นคลุก หมู่ที่ 11 ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย
บ้านเทพอุดม
0.10 หรื อมีปริ มาตรหิ นคลุกไม่
น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.
เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจร
ให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

82,000

ม.11
ต.ดม อ.สังขะ

ส่วนโยธา

- 43 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
33

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
สายที่ 1 ถนนกว้าง 3.00
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา
12 ตาบลดม
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 141.00
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรี ต ขนาด Ø
0.40 x 1.00 เมตร จานวน 1
จุดๆ ละ 10 ท่อน ตามแบบที่
อบต.ดม กาหนด
สายที่ 2 ถนนกว้าง 5.00
เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 420.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.12
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 44 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
34

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มถนนดิน
และลงหิ นคลุก หมู่ที่ 12
บ้านภูมิพฒั นา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริ มถนนดินกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 310.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 เมตร หรื อมีดินถมไม่
น้อยกว่า 272.80 ลบ.ม. Slope
1:2 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้
เรี ยบร้อย ลงหินคลุกกว้าง
4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 หรื อมีปริ มาตร
หิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 124.00
ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิว
จราจรให้เรี ยบร้อย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.12
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 45 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
35

โครงการ/กิจกรรม
โครงการถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หมู่ที่ 3
บ้านสนบ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนคอนกรี ตกว้าง 4.00
เมตร ยาว 28.50 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
คอนกรี ต ไม่นอ้ ยกว่า 114.00
ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 28.50 ม
สูงฉลี่ย 0.20 ม หรื อมี
ปริ มาตรดินถม 5.70 ลบ.
ม. ลงหิ นคลุกไหล่ทาง กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร ยาว 28.50 เมตร
หรื อมีปริ มาตรหิ นคลุก 1.43
ลบ.ม.
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
60,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.3
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 46 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
36

โครงการ/กิจกรรม
โครงการถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านเทพอุดม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง
4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 372.00
ตารางเมตร
ไหล่ทาง
ดินถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว
93.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม.
หรื อมีปริ มาตรดินถม 18.60
ลบ.ม. ลงหิ นคลุกไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 93.00
เมตร หรื อมีปริ มาตรหิ นคลุก
4.65 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.11
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 47 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
37

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 75
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมี
11 บ้านเทพอุดม
พื้นที่คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
375 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน
ถมข้างละ 0.50 เมตร ยาว 75
เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 ม. หรื อมี
ปริ มาตรดินถม 15 ลบ.ม. ลง
หิ นคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ
0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร ยาว 75 เมตร หรื อมี
ปริ มาตรหินคลุก 3.75 ลบ.ม.
พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.11
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา

- 48 -

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
38

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
ถนนคอนกรี ตกว้าง 5 เมตร
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ ยาว 75 เมตร หนา 0.15
5 บ้านภูมิโปน
เมตร หรื อมีพ้นื ที่คอนกรี ตไม่
น้อยกว่า 375 ตารางเมตร
ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50
เมตร ยาว 75 เมตร สูงเฉลี่ย
0.20 ม. หรื อมีปริ มาตรดินถม
15 ลบ.ม. ลงหิ นคลุกไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 75
เมตร หรื อมีปริ มาตรหิ นคลุก
3.75 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.5
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.1 ส่ งเสริมการก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง และซ่ อมแซมพัฒนาเส้ นทางคมนาคม
ลาดับ
ที่
39

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริ มดินและลง
ลูกรัง ทานบลาห้วยเสน
จากบ้านดม หมูท่ ี่ 1 บ้านสตึง หมู่ที่ 4

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริ มดินกว้าง 4 เมตร ยาว
1,490 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30
เมตร หรื อมีปริ มาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,922.10 ลบ.ม.
Slope 1:1 เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งให้เรี ยบร้อย ลงลูกรัง
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,490
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 หรื อมี
ปริ มาตรลูกรังไม่นอ้ ยกว่า
1,192 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรี ยบร้อย
พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการจานวน 1 ป้ าย
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.1 – ม.4
ต.ดม อ.สังขะ

พ.ศ. 2555
หน่ วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.2 ส่ งเสริมให้ มีการขยายเขตไฟฟ้ าให้ ครอบคลุมทัว่ ถึงทุกพืน้ ที่
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขา อาเภอสังขะ
-ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตาม
สัญญา
- ติดตามประเมินผล
โครงการบารุ งซ่อมแซมที่ดินและ บารุ งซ่อมแซมที่ดิน
สิ่ งก่อสร้าง
และสิ่ งก่อสร้าง เช่น
ประเภทไฟฟ้า
สาธารณะ
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตาม
สัญญา
- ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2555

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

580,000

ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

200,000

ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา

-51-

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.2 ส่ งเสริมให้ มีการขยายเขตไฟฟ้ าให้ ครอบคลุมทัว่ ถึงทุกพืน้ ที่
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2555

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

3

โครงการบารุ งรักษาหรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น

บารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น เช่น มิเตอร์
น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

10,000

ม. 1 – 12
ต.ดม อ.สังขะ
จ.สุรินทร์

ส่วนโยธา

4

โครงการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ปลัก๊ ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ฯลฯ

20,000

ม.1 - 12
ต.ดม
อ.สังขะ จ.
สุรินทร์

ส่วนโยธา

-52-

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ 5.3 ส่ งเสริมให้ มีระบบการสื่ อสารทีค่ รอบคลุมอย่ างทัว่ ถึง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการบริ การทางด้าน
โทรคมนาคม

2

โครงการจ้างเหมาบริ การต่าง ๆ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการเป็ น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบ
อินเตอร์เนต และ
ค่าสื่ อสารอื่น ๆ
ดาเนินการเป็ น
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริ การบุคคล
เพื่อให้ปฏิบตั ิงาน
ต่าง ๆ เช่นค่าจ้าง
เหมาจัดทาเวปไซต์
ตาบล ค่าปรับปรุ ง
ระบบอินเตอร์เนต
ค่าปรับปรุ งระบบ
โทรศัพท์ ฯลฯ

พ.ศ. 2555

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

40,000

ที่ทาการ
อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด

202,400

ที่ทาการ
อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

-53-

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการพัฒนาสาธารณสุ ข
แนวทางที่ 6.1 เสริมสร้ างสุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ลาดับ
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูล
อุดหนุนสาธารสุข
ฐานตามโครงการพัฒนาสาธารณสุข มูลฐานจานวน 12
มูลฐาน
หมูบ่ า้ น ๆ ละ
10,000 บาท
โครงการเงินสมทบกองทุน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบล
หลักประกัน
สุขภาพตาบลดม
โครงการอุดหนุนสานักงานเหล่า
อุดหนุนสานักงาน
กาชาดจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร์ตาม
โครงการจัดหา
รายได้เพื่อกิจกรรม
สาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
สุรินทร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2555

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค.
ดาเนินการ

120,000

หมู่ที่ 1-12
ตาบลดม

สานักงาน
ปลัด

200,000

หมู่ที่ 1-12
ตาบลดม

สานักงาน
ปลัด

10,000

สานักงาน
เหล่ากาชาด
จังหวัด
สุรินทร์

สานักงาน
ปลัด

งบประมาณ

-54-

พ.ศ. 2555

พ.ย.

พ.ศ. 2556

ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการพัฒนาสาธารณสุ ข
แนวทางที่ 6.1 เสริมสร้ างสุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
บริ จาคโลหิ ต

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
สังขะตาม
โครงการ
สนับสนุนการ
บริ จาคโลหิ ต

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค.
ดาเนินการ

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอสังขะ

สานักงาน
ปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค.
ดาเนินการ

พ.ศ. 2555

พ.ย.

พ.ศ. 2556

ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการพัฒนาสาธารณสุ ข
แนวทางที่ 6.2 การควบคุมและป้ องกันโรค
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน
และทรายอเบต

2

อุดหนุนตามโครงการรณรงค์
ป้ องกันกาจัดโรคพิษสุนขั บ้า ปี
2556

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อน้ ายาพ่น
หมอกควันและ
ทรายอเบต
อุดหนุนสานักงาน
ปศุสตั ว์อาเภอ
สังขะ

งบประมาณ
200,000

พื้นที่ตาบลดม สานักงาน
หมู่ 1-12
ปลัด

20,000

พื้นที่ตาบลดม สานักงาน
หมู่ 1-12
ปลัด

-55-

พ.ศ. 2555

พ.ย.

พ.ศ. 2556

ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.1 ส่ งเสริมและพัฒนาด้ านการศึกษา
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒั นา ก่อสร้างรั้วศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี
เด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้าน
ภูมิคดี ขนาดความสูง
1.50 เมตร ยาว 87.50
เมตร ก่อสร้างตามแบบ
อบต.ดม
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒั นา ก่อสร้างรั้วศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสตึง
เด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้าน
สตึง ขนาดความสูง
1.50 เมตร ยาว 50
เมตร ก่อสร้างตามแบบ
อบต.ดม
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

100,000

ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ม.2

ส่วนโยธา

57,000

ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ม.4

ส่วนโยธา

งบประมาณ

-56-

พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.1 ส่ งเสริมและพัฒนาด้ านการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

3

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒั นา ตามแบบที่ อบต.ดม
เด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน กาหนด
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

60,000

ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ม.5

ส่วนโยธา

4

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒั นา ตามแบบที่ อบต.ดม
เด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวาย กาหนด
- ทาสัญญา
- ดาเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

40,000

ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ม.7

ส่วนโยธา

5

โครงการจัดนิทรรศการ
ประกวด การแข่งขัน และพิธี
เปิ ดอาคารต่าง ๆ ที่ อบต.จัดขึ้น
หรื อองค์กรเอกชนอื่นจัดขึ้น
เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชน
แห่งชาติ ฯลฯ

50,000

อบต.ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-จัดนิทรรศการประกวด
การแข่งขัน และพิธีเปิ ด
อาคารต่าง ๆ ที่ อบต.จัด
ขึ้น หรื อองค์กรเอกชน
อื่นจัดขึ้น เช่น วันเด็ก
แห่งชาติ วันเยาวชน
แห่งชาติ ฯลฯ
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.1 ส่ งเสริมและพัฒนาด้ านการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6

โครงการจัดซื้ออาหารเสริ ม
(นม) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม)
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์

462,560

อบต.ดม

7

โครงการจัดซื้ออาหารเสริ ม
(นม) โรงเรี ยนในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลดม

1,117,480

โรงเรี ยนใน
เขต อบต.
ดม

8

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม)
โรงเรี ยนในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลดม
จานวน 3 โรง
จ้างเหมาประกอบ
อาหารศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก จานวน 4 ศูนย์

859,040

อบต.ดม

9

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน อุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน
สนบ
สนบตามโครงการ
พัฒนาส่งเสริ มวิชาการ
สาหรับเด็ก
โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน อุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน
ศรี มงคล
ศรี มงคลตามโครงการ
พัฒนาส่งเสริ ม
การศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
นอกสถานที่แก่เยาวชน

150,000

โรงเรี ยน
บ้านสนบ

150,000

โรงเรี ยน
บ้านศรี
มงคล

10
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พ.ศ. 2555
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พ.ศ. 2556
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เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.1 ส่ งเสริมและพัฒนาด้ านการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

11

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนเทพ อุดหนุนโรงเรี ยนเทพ
อุดมวิทยา
อุดมวิทยาตามโครงการ
ยุวมัคคุเทศก์

10,000

โรงเรี ยน
เทพอุดม
วิทยา

12

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน อุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน
สนบ
สนบตามโครงการ
พัฒนาการสอนวิชา
ลูกเสื อเนตรนารี
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง จัดซื้อพัดลมขนาด 16
นิ้ว จานวน 20 เครื่ อง
ให้แก่ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลดม
โครงการจัดซื้อตูล้ อ็ คเกอร์
จัดซื้อตูล้ อ็ กเกอร์ แบบ
3 ชั้น ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 40 ซ.ม. X
สูงไม่นอ้ ยกว่า 80 ซ.ม.
X จานวน 80 หลัง
เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก จานวน 4 ศูนย์

10,000

โรงเรี ยน
บ้านสนบ

25,880

ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

48,000

ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13

14
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ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.1 ส่ งเสริมและพัฒนาด้ านการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนดม
วิทยาคาร

16

โครงการหนุนโรงเรี ยน
บ้านศรี มงคล

17

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรี ยนในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลดม

18

ติดตั้งมุง้ ลวดศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก

19

โครงการจัดซื้อที่นอน ผ้าห่ม
หมอน เสื้ อกีฬา ฯลฯ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนโรงเรี ยนดม
วิทยาคารตามโครงการ
โครงการพัฒนาการ
สอนวิชาลูกเสื อเนตร
นารี
อุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน
ศรี มงคลตามโครงการ
พัฒนาการสอนวิชา
ลูกเสื อ – เนตรนารี
จัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรี ยนในเขต
องค์การบริ หารส่วน
ตาบลดมจานวน 3 โรง
ติดตั้งมุง้ ลวดตามแบบ
อบต.กาหนด ให้กบั
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์
จัดซื้อที่นอน ผ้าห่ม
หมอน เสื้ อกีฬา ฯลฯ
ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จานวน 4 ศูนย์

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

10,000

โรงเรี ยน
ดมวิทยา
คาร

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10,000

โรงเรี ยน
บ้านศรี
มงคล

1,604,200

โรงเรี ยนใน
เขต อบต.
ดม

85,700

ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
ดม
ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กใน
เขต อบต.
ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ

50,000

-60-
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.2 ส่ งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา
งานรัฐพิธี งานประเพณี และ
วัฒนธรรม

2

โครงการอุดหนุน
วัดเทพคีรีอดุ ม

3

โครงการอุดหนุน
วัดเทพคีรีอดุ ม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2555

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

จัดงานพิธีทางศาสนา
งานรัฐพิธีต่าง ๆ และ
งานประเพณี และ
วัฒนธรรม เช่น วันจักรี
วันปิ ยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา วันลอยกระทง
วันสงกรานต์ ฯลฯ
อุดหนุนวัดเทพคีรีอุดม
ตามโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

100,000

อบต.ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10,000

วัดเทพคีรี
อุดม

อุดหนุนวัดเทพคีรีอุดม
ตามโครงการสื บสาน
ประเพณี ลอยกระทง

11,800

วัดเทพคีรี
อุดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.2 ส่ งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ลาดับ
ที่
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอุดหนุนอุดหนุนที่ทา
การปกครองอาเภอสังขะ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอสังขะ
ตามโครงการจัดสร้าง
อนุสาวรี ยพ์ ระยาเชียง
ฆะ ประจาปี
งบประมาณ 2556

พ.ศ. 2555

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

50,000

อบต.ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.3 ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ

1

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาดมคัพ
และประชาชน กีฬาดมคัพ(กีฬา (กีฬาต้านยาเสพติด) ที่
ต้านยาเสพติด)
อบต.จัดขึ้น

300,000

อบต.ดม

2

โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา

100,000

อบต.ดม

3

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน อุดหนุนโรงเรี ยนบ้าน
สนบ
สนบตามโครงการ
ส่งเสริ มการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนดม อุดหนุนโรงเรี ยนดมวิทยา
วิทยาคาร
คารตามโครงการส่งเสริ ม
การแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน
โครงการหนุนโรงเรี ยน
อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านศรี
บ้านศรี มงคล
มงคลตามโครงการ
ส่งเสริ มการแข่งขันกีฬากรี ฑาเยาวชน

10,000

โรงเรี ยน
บ้านสนบ

10,000

โรงเรี ยน
ดมวิทยา
คาร

10,000

โรงเรี ยน
บ้านศรี
มงคล

4

5

จัดซื้ อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล
วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย
อุปกรณ์มวย ฯลฯ

หน่ วย
ดาเนินการ
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางที่ 7.3 ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการปรับปรุ งถมดินทา
สนามกีฬาอเนกประสงค์

7

โครงการอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอสังขะ

รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ
ถมดินกว้าง 44.50 เมตร
ยาว 50 เมตร สูงเฉลี่ย
1.50 หรื อมีปริ มาตรดิน
ถม 3,450 ลบ.ม. Slope
1:1 เกลี่ย ปรับแต่งให้
เรี ยบร้อย พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้ าย
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอสังขะ ตาม
โครงการกีฬาสิ งห์สมั พันธ์
ประสานพลังแผ่นดินต้าน
ยาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ 2556

หน่ วย
ดาเนินการ

200,000

หมู่ที่ 1
บ้านดม
(อาทัน)

ส่วนโยธา

50,000

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอ
สังขะ

สานักงาน
ปลัด
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พ.ศ. 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ด้ านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางที่ 8.1 ส่ งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริ ม ปรับปรุ ง
อนุรักษ์ฟ้ื นฟูสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุ ง
ทัศนียภาพ ปรับปรุ งภูมิทศั น์
ปราสาทภูมิโปน สระโบราณ
แหล่งน้ า ฯลฯ
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พ้นื ที่สีเขียว เช่น
โครงการปลูกต้นไม้ พันธ์พืช
ไม้ผล มะม่วง ลาไย เงาะ
ทุเรี ยน ส้มโอ มะพร้าวหอม
ชมพู่ กระท้อน ฝรั่งฯลฯ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ. 2555

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

1.นาเสนอโครงการ
2.จัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการ
3. ดาเนินการตาม
โครงการ

150,000

บริ เวณแหล่ง
น้ า ปราสาท
ภูมิโปน

สานักงาน
ปลัด

1.นาเสนอโครงการ
2.จัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการ
3. ดาเนินการตาม
โครงการ

100,000

บริ เวณพื้นที่
ตาบลดม

สานักงาน
ปลัด
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้ านการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 9.1 ส่ งเสริมการเรียนรู้ ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ ประชาชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
1. ดาเนินการเลือกตั้งกรณี มี
เลือกตั้งของ อปท.(กรณี ตาแหน่งว่างหรื อกรณี ยบุ
แทนตาแหน่งที่วา่ ง กรณี สภา
ยุบสภาฯ) อีกทั้งให้ความ
ร่ วมมือและสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้งสภาผูแ้ ทนราษฎร
ฯลฯ

พ.ศ. 2555

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

400,000

อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้ านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 9.2 ด้ านการพัฒนาบุคลากร
ลาดับ
ที่
1

2

3

พ.ศ. 2555

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

1. จัดฝึ กอบรมผูน้ าท้องถิ่น
2. จัดทัศนศึกษาดูงาน

400,000

อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึ กอบรมด้านการพัฒนาเด็ก
เล็ก

14,000

อบต.ดม

โครงการทุนการศึกษาเป็ น เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
หรื อพัฒนาองค์ความรู ้ใน
ระดับปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาโทให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น ส.อบต. เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นรวมถึง
ลูกจ้าง อปท.

120,000

อบต.ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึ กอบรมเพิ่มพูน
ประสิ ทธิภาพผูน้ าท้องถิ่น
และทัศนศึกษาดูงานของ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และผูน้ า
ชุมชน
โครงการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก
เด็กเล็ก จานวน 4 ศูนย์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้ านการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 9.2 ด้ านการพัฒนาบุคลากร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียน

5

ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียน

6

ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เป็ นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึ กอบรมสัมมนาของ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบลดม
พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลดม
เป็ นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในการฝึ กอบรม
สัมมนาของ พนักงานส่วน
ตาบลดม ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลดม
เป็ นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในการฝึ กอบรม
สัมมนาของ พนักงานส่วน
ตาบลดม พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล
ดม

พ.ศ. 2555

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

200,000

อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด

50,000

อบต.ดม

ส่วนการ
คลัง

20,000

อบต.ดม

ส่วนโยธา
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้ านการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 9.2 ด้ านการพัฒนาบุคลากร
ลาดับ
ที่
7

โครงการ/กิจกรรม
ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เป็ นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในการฝึ กอบรม
สัมมนาของ พนักงานส่วน
ตาบลดม พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบล
ดม

พ.ศ. 2555

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

50,000

อบต.ดม

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้ านการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 9.3 พัฒนาบริการประชาชน
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอสังขะตาม
โครงการปรับปรุ งศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง
ขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ 2555
ค่ารับวารสาร หนังสื อพิมพ์
หนังสื อกฎระเบียบกฎหมาย
หมาย
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทาง
วิทยุกระจ่ายเสี ยง โทรทัศน์
หรื อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
ตามโครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2555

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอสังขะ

20,000

ที่ทาการ
ปกครอง
อาเภอสังขะ

สานักงาน
ปลัด

จัดซื้อวารสาร
หนังสื อพิมพ์ หนังสื อ
กฎระเบียบต่าง ๆ
เป็ นค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ทางวิทยุกระจ่าย
เสี ยง โทรทัศน์ หรื อ
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ
1. จัดหาบุคลากรเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น

5,000

อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด

100,000

อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด

20,000

อบต.ดม

ส่วนการ
คลัง
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พ.ศ. 2556

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ด้ านการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
แนวทางที่ 9.3 พัฒนาบริการประชาชน
ลาดับ
ที่
5

6
7

8

9

10

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บ จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบตู ้
เอกสาร
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 ฟุต
จานวน 4 อัน
โครงการจัดซื้อ
จัดซื้อเครื่ องปรับอากาศ
เครื่ องปรับอากาศ
จานวน 4 เครื่ อง
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่
โต๊ะหมูบ่ ูชา หมู่ 9 จานวน
บูชา หมู่ 9
2 ชุด ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า
80 เซนติเมตร ยาวไม่นอ้ ย
กว่า 120 เซนติเมตร
โครงการจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บ จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบสูง
เอกสาร
ขนาดกว้าง 91 ซ.ม. X ลึก 45
ซ.ม. X สูง 182 ซม. จานวน
4 หลัง
โครงการจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บ จัดซื้อตูเ้ หล็กบานเลื่อน
เอกสาร
กระจก ขนาดกว้าง 4 ฟุต
จานวน 2 หลัง
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี จัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอ
ชนิดจอแบน
แบน ขนาด 29 นิ้ว จานวน
1 เครื่ อง

พ.ศ. 2555

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ดาเนินการ

20,000

อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด

91,800

อบต.ดม

30,000

อบต.ดม

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

20,000

อบต.ดม

ส่วนการ
คลัง

10,000

อบต.ดม

ส่วนโยธา

5,500

อบต.ดม

ส่วน
การศึกษาฯ
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