แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่
1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษกิจชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่
1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในตาบล เช่น
40,000 40,000 40,000 40,000
ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความ
ทอผ้าไหม,ทาขนม,ทอเสื่อ,
มั่นคงและเพื่อเป็นการเสริม
จักรสาน ,หมอนขิด,เลี้ยงโค
สร้างอาชีพ
กระบือ ฯลฯ
2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม เช่น
100,000 100,000 100,000 100,000
หัตถกรรม
หัตถกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ทอผ้าไหม,จักรสาน ,ตะเกียบ
สินค้า
ทอเสื่อ ฯลฯ ให้แก่ประชาชน
ในตาบลดม
3 โครงการพัฒนากลุ่มชีพ
เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ประชาชนตาบลดม
24,000 24,000 24,000 24,000
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
และพัฒนาศักยภาพการ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันด้านการตลาด
แข่งขันการตลาด

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
40,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
รายได้เพิ่มขึ้น
100,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
รายได้เพิ่มขึ้น
24,000 ร้อยละ 60
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.ลดปัญหาการว่างงาน

สานักปลัด

1.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.ลดปัญหาการว่างงาน

สานักปลัด

1.ลดปัญหาการว่างงาน
2.มีอาชีพเสริมเพิม่ รายได้

สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ
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ที่

โครงการ

4 โครงการส่งเสริมการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของอาเภอสังขะในงานช้าง
สุรินทร์
รวม

4 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมรายได้ จากการ
จาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนประชาชนมีช่องทาง
สาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอสังขะ/
อปท.อ.สังขะ

-

งบประมาณ
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
(บาท)
5,000 ร้อยละ 100
ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์

169,000

169,000

169,000

169,000

169,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.กิจกรรมของอาเภอบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
2.ส่งเสริมรายได้จากการ
จาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

-
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลดม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่
1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษกิจชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่
1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ดาเนินการตามรูปแบบเศรษฐกิจ
1 โครงการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
500,000 500,000 500,000 500,000
พอเพี
ย
ง
จ
านวน
12
หมู
่
ๆ
ละ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความรูด้ ้านการทาเกษตร
30 ครอบครัว
(ตามแนวพระราชดาริ)
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการงานส่งเสริม
การเกษตรประจาตาบลดม

3 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อเป็นศูนย์ประสาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางวิชาการเกษตร

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทน
ปุ๋ยเคมี

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล จานวน 1 ศูนย์

ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
500,000 จานวนครอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พัฒนาจุดด้าน
การเกษตรให้

1.เกษตรกรมีความรู้ทางด้าน
การเกษตร
2.เกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน
1.ศูนย์ฯมีการปรับปรุงให้
เป็นจุดบริการด้านการเกษตร
แห่งเดียวในตาบล

เป็นตัวอย่าง

2.พัฒนาข้อมูลด้านการเกษตร

แก่เกษตรกร

เศรษกิจ สังคมให้เป็นปัจจุบัน

ครัวที่ได้รับการ
ความรู้ จานวน
30 ครอบครัว

20,000 ร้อยละ 60 ได้

50,000 ร้อยละ 60 ของ

1.ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่

ผู้เข้าร่วม

ผลิตเองเพื่อเป็นการลดรายจ่าย

โครงการ

2.รักษาสภาพดินให้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ
สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ

สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ

สมบูรณ์อยู่เสมอ
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ที่

โครงการ

4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี

6 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
สั่งตัด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000 150,000

เพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชโดย
ใช้วัตถุอินทรีย์และพัฒนา
การผลิตพันธุ์พืช โดยใช้หลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดาริ

ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดี

ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

144,000

เพื่อให้ความรูก้ ารใช้ปุ๋ยให้
แก่ประชาชน

ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

148,400

ตัวชี้วัด
(KPI)

2570
(บาท)
150,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

144,000

144,000

144,000

144,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

148,400

148,400

148,400

148,400 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7 โครงการส่งเสริมการผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืช

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการผลิต
สารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืช

ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

93,400

8 โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวหอมมะลิ GAP

เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิ GAP

ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

30,000

93,400

30,000

93,400

30,000

93,400

30,000

93,400 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
30,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรได้รับความรู้
ด้านการพัฒนาด้านพันธุพ์ ืช
และเมล็ดพันธุ์พืช
2. สามารถเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มรายได้
1.เกษตรกรมีความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ
2. สามารถเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มรายได้
1.ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตเองเพื่อเป็นการลดรายจ่าย

2.รักษาสภาพดินให้
สมบูรณ์อยู่เสมอ

1. สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
2. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
1.เกษตรกรมีความรู้ในการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ GAP
2. สามารถเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มรายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ

สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ
สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ
สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

10 โครงการส่งเสริมการผลิตช้าว
คุณภาพสู่มาตรฐาน

11 โครงการสร้างผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การ
จัดการดินปุ๋ยชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

เพื่อให้เกษตรกรสามารถมี
ความรูใ้ นการผลิตข้าวที่มี
มาตรฐาน

ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

เพื่อให้ความรู้สร้างผู้ประกอบ

ประชาชนตาบลดม
หมู่ที่ 1 -12

การธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 60 ของ

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

76,000

76,000

76,000

76,000

76,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตเองเพื่อเป็นการลดรายจ่าย

2.รักษาสภาพดินให้
สมบูรณ์อยู่เสมอ
1.ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตเองเพื่อเป็นการลดรายจ่าย

2.รักษาสภาพดินให้
สมบูรณ์อยู่เสมอ

1.ลดปัญหาการว่างงาน
2.มีอาชีพเพิม่ รายได้

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่สามารถ
ต่อยอดเพิ่มรายได้

ประชาชนตาบลดม
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ60

สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ
สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ
สานักปลัด/
สานักงานเกษตร
อาเภอสังขะ

โครงการ

12 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ประชาชนมีความรู้

ความพึงพอใจ

ความเข้าใจในการเลีย้ งไก่ไข่

ของผู้เข้าร่วม

2.มีอาชีพเสริมเพิม่ รายได้

สานักปลัด

โครงการ

13 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์

14 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดและวิธีการ
ผลิตก้อนเชื้อเห็ด

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์
จาหน่ายเป็นรายได้เสริม
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและ
วิธีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อ
จาหน่ายเป็นรายได้เสริม

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้แก่
ประชาชนในตาบล เช่น
เลี้ยงจี้งหรีด, เลี้ยงกบ,
เลี้ยงปลา, สุกร,ไก่ดา ฯลฯ
ประชาชนตาบลดม
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 60

1.ประชาชนมีความรู้

ความพึงพอใจ

ความเข้าใจในการเลีย้ งสุกร

ของผู้เข้าร่วม

2.มีอาชีพเสริมเพิม่ รายได้

สานักปลัด

โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 60

1.ประชาชนมีความรู้

ความพึงพอใจ

ความเข้าใจในการเพาะเห็ด

ของผู้เข้าร่วม

และวิธกี ารผลิตก้อนเชื้อเห็ด

โครงการ

2.มีอาชีพเสริมเพิม่ รายได้

สานักปลัด
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ที่

โครงการ

15 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่
ด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนตาบลดม

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ100 ของ 1. ประชาชนได้รับการช่วย

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ของผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ

หน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

เหลือด้านการเกษตร
2. บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

ประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รวม

15 โครงการ

-

-

2,471,800 2,471,800 2,471,800 2,471,800 2,471,800

-

-

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่
1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษกิจชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่
1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่สาหรับ
กว้าง 30 ม. ยาว 50 ม.
1 โครงการก่อสร้างลานตาก
840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่ที่ 1 บ้านดม
หนา 0.15 ม
ตากผลิตผลทางการเกษตร
ผู้ใช้ประโยชน์
บริเวณโรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่
ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
(ตามแบบ อบต. กาหนด)
1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่สาหรับ
กว้าง 50 ม. ยาว 70 ม.
1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 ร้อยละ 80 ของ
2 โครงการก่อสร้างลานตาก
หนา 0.15 ม
หมู่ที่ 1 บ้านดม
ตากผลิตผลทางการเกษตร
ผู้ใช้ประโยชน์
บริเวณศาลาบ้านดมคุ้มอาทัน 2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่
ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
(ตามแบบ อบต. กาหนด)
1.เพื่อให้เกษตรกรมีที่สาหรับ
ก่อสร้างลานตาก
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
3 โครงการก่อสร้างลานตาก
ตากผลิตผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี
ผู้ใช้ประโยชน์
2.เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่า
ให้เกิดประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรมีที่สาหรับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ตากผลิตผลทางการเกษตร

2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่
ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
1. เกษตรกรมีที่สาหรับ

กองช่าง

ตากผลิตผลทางการเกษตร
2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
1. เกษตรกรมีที่สาหรับ

กองช่าง

ตากผลิตผลทางการเกษตร
2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่

(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
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ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างลานตาก
หมู่ที่ 6 บ้านซีจรูก

5 โครงการก่อสร้างลานตาก
หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม

บริเวณป่าช้าสาธารณะ

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อบต.ดม

รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่สาหรับ

กว้าง 30 ม. ยาว 50 ม.

ตากผลิตผลทางการเกษตร
2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่
ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์
1. เพื่อให้เกษตรกรมีที่สาหรับ
ตากผลิตผลทางการเกษตร
2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่
ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

หนา 0.15 ม

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
โรงปุ๋ยอินทร์ย์ที่ชารุดให้มี
สภาพใช้งานได้

ปรับปรุงซ่อมแซม

-

งบประมาณ
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
840,000 840,000 840,000 840,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
(บาท)
840,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เกษตรกรมีที่สาหรับ
ผู้ใช้ประโยชน์ ตากผลิตผลทางการเกษตร
2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่

(ตามแบบ อบต. กาหนด)
กว้าง 30 ม. ยาว 50 ม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

840,000

840,000

840,000

840,000

หนา 0.15 ม

840,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เกษตรกรมีที่สาหรับ
ผู้ใช้ประโยชน์ ตากผลิตผลทางการเกษตร

กองช่าง

2. เพื่อเป็นการใช้พื้นที่

(ตามแบบ อบต. กาหนด)

ว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์
300,000

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อบต.ดม

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 80 ของ โรงปุ๋ยอินทีย์ อบต.ดม
ผู้ใช้ประโยชน์ ได้รับการปรับปรุงมีอายุ

กองช่าง

การใช้ที่ยาวนาน
-

5,780,000 5,780,000 5,780,000 5,780,000 5,780,000
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ย. 1 ยอดรวม
1
2
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