
  

 

 

รายงาน ผลการด  าเนินงานรายงาน ผลการด  าเนินงาน  
ในรอบป ีงบประมาณ พ .ศ.ในรอบป ีงบประมาณ พ .ศ.   256256 55  

ตามร ะบบ ตามร ะบบ EE--PPLLAANN  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

องค์การบริหารส่วนต าบองค์การบริหารส่วนต าบลลดมดม  
อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุอ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์รินทร์  



 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
       ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลดม ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม  
    "พัฒนาคน  พัฒนางาน  เสริมสร้างเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ วิถีเกษตรอินทรีย์" 
  

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน 
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ง. การวางแผน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 -
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
      องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน  2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2564 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้าน
พฒันาเศรษฐกิจ 

18 1,940,800.00 18 1,940,800.00 18 1,940,800.00 21 5,580,800.00 21 5,580,800.00 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้าน
การส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตและพฒันา
สังคม 

5 2,570,000.00 8 3,120,000.00 26 18,704,800.00 27 18,544,800.00 30 19,344,800.00 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้าน
พฒันาการท่องเที่ยว 

0 0.00 0 0.00 4 115,030,000.00 6 116,580,000.00 6 116,580,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้าน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

0 0.00 0 0.00 36 57,800,000.00 43 61,200,000.00 45 61,600,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 
พฒันาการคมนาคม
และสาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 

0 0.00 0 0.00 178 195,256,850.00 267 418,757,200.00 240 419,552,500.00 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

0 0.00 0 0.00 41 1,790,000.00 41 1,790,000.00 41 1,790,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

0 0.00 0 0.00 26 8,074,000.00 42 12,374,000.00 42 12,424,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่8 ด้าน
การบริหารจัดการ
และอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 6 520,000.00 6 520,000.00 6 520,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่9 ด้าน
การบริหารงาน การ
พฒันาบคุลากร และ
การบริการประชาชน 

0 0.00 0 0.00 16 13,120,000.00 19 14,780,000.00 19 14,780,000.00 

รวม 23 4,510,800.00 26 5,060,800.00 351 412,236,450.00 472 650,126,800.00 450 652,172,100.00 
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 จ. การจัดท้างบประมาณ 
 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 81 
โครงการ งบประมาณ 26,757,048.00บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 2 60,000.00 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม 13 17,529,000.00 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านพัฒนาการท่องเท่ียว - - 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 1 0.00 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านโครงสร้างพื นฐาน  พัฒนาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

34 3,658,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 1 25,000.00 
ยุทธศาสตร์ที ่7 ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 21 

 
4,988,750.00 

ยุทธศาสตร์ที ่8 ด้านการบริหารจดัการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     

3 120,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่9 ด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

6 970,000.00 

รวม 81 26,757,048.00 
 



4 
 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดม มีดังนี้ 

    ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
พัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการ
ฝึกอบรมและ 
ส่งเสริมอาชีพ 

40,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ให้มีความ 
มั่นคงและเพื่อเป็นการ
เสรมิ สรา้งอาชีพ  

กลุ่มอาชีพในต าบล 
เช่น ทอผ้าไหม,ท า
ขนม,ทอเสื่อ, จักร
สาน ,หมอนขิด
,เลี้ยงโค กระบือ 
ฯลฯ 

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
พัฒนาเศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
การเกษตร 
เศรษฐกิจ
พอเพียง (ตาม
แนวพระราชด าริ) 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ส่งเสริมให้เกษตรกรม ี
ความรู้ด้านการท า
เกษตร  

ด าเนินการตาม
รูปแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง จ านวน 12 
หมู่ ๆ ละ 30 
ครอบครัว 

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 

100,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อทบทวนและพัฒนา
เพิ่ม ทักษะศักยภาพ 
อปพร.  

อปพร. ต าบลดม 

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

140,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหต ุทางถนน  

การตั้งจุดตรวจ
ภายในต าบลดม 
และด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับ การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

5.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชน ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่าย
ช่วยเหลือ ประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
และข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง  

ประชาชนต าบลดม 

6.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการอบรม
ส่งเสริม ภาวะ
ผู้น าแก่สตรีใน
ชุมชน 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น า
ให ้แก่สตรีในชุมชน  

สตรีในต าบลดม ม.
1 - ม.12 

7.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา

35,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด ให้

ประชาชนต าบลดม 
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ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

ยาเสพตดิ ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ทราบเข้าใจ แนวทาง
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ  

8.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการประชุม
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

4,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้แทนชุมชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การ แสดงความคิดเห็น 
ก าหนดทิศ ทางในการ
พัฒนาให้เป็นไปตาม 
ความต้องการของ
ประชาชน สามารถ
เข้าถึงปัญหาจริงๆ ที่
เกิดขึ้น  

จัดประชุม
ประชาคมระดับ 
หมู่บ้าน 

9.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการจดัเวที
การประชุม
ประชาคมต าบล
ดม 

20,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ ประชาชนใน
การแสดงความคิด เห็น
ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนา ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของ 
ประชาชนรับทราบ
ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการของ
ประชาชน  

จัดประชุม
ประชาคม ระดับ
ต าบล 

10.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการอบรมให้
ความรูผู้้สูงอายุ
ด้านสุขภาพ 

45,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ในการ ดูแล
สุขภาพของตนเองได้
อย่าง ถูกต้อง  

ผู้สูงอายุ ในเขต
พื้นที่ อบต.ดม 

11.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

12,000,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ ผู้สูงอายุต าบลดม 

12.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

5,000,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์คน
พิการ  

คนพิการต าบลดม 

13.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

60,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส ์ 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบล
ดม 

14.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ

โครงการจดั
ฝึกอบรม

70,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก

เพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานกู้ภัยใน

จัดฝึกอบรมทบทวน 
1 ครั้ง/ปี 
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ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

ทบทวนชึด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ภาวะฉุกเฉินให้เป็น
ระบบ รวดเร็ว และทัน
ต่อเหตุการณ ์

15.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
สังคม  

โครงการอบต. ...
ยิ้มเคลื่อนที่ 
ร่วมกับอ าเภอ...
ยิ้มเคลื่อนที่ 

15,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนเชิงรุกเพิ่ม
ช่องทางการเข้่าถึง
บริการภาครัฐแบบ
บูรณาการ 

จัดหน่วยบริการ
ออกให้บริการ
ประชาชน 

16.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
บริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ า 

โครงการ
ซ่อมแซมคัน
คลอง หนองคู
ขาด หมู่ที่ 8 
บ้านภูมิขนุน 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อมีแหล่งน้ าส าหรับ 
อุปโภค - บริโภค  

ซ่อมแซมคันคลอง
หนองคูขาด หมู่ที่ 8 
บ้านภูมิขนุน (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

17.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านภูมิคดี 
สายบ้านนางกูล 
หลักแหลม 

134,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี 
สายบ้านนางกูล 
หลักแหลม กว้าง 5 
ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

18.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเสรมิดิน
ลงหินคลุก หมู่ที่ 
4 บ้านสตึง สาย
ไร่นางนันทนา ที่
ดี 

200,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

เสรมิดินลงหินคลุก 
หมู่ที่ 4 บ้านสตึง 
สายไร่นางนันทนา 
ที่ดี กว้าง 5 ม. ยาว 
600 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

19.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
5 บ้านภูมิโปน 
สายบ้านนายค า
ศร ีสิงห์ชัย 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่5 บ้านภูมิโปน 
สายบ้านนายค าศร ี
สิงห์ชัย กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

20.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
5 บ้านภูมิโปน 
สายบ้านนาย
สวัสดิ ์ศรีเจริญ 
ไปหนองรุน 

310,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน 
สายบ้านนายสวสัดิ ์
ศรีเจริญ ไปหนอง
รุน กว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
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21.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน พัฒนาการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านภูมสิวาย 
สายบ้านนายสุธ ี
แซ่ต้ัง 

336,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านภูมิ
สวาย สายบ้าน
นายสุธ ีแซ่ต้ัง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
150 ม.หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

22.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
8 บ้านภูมิขนุน 
สายบ้านนางบัว
แก้ว ศรีสม 

250,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านภูมิ
ขนุน สายบ้านนาง
บัวแก้ว ศรีสม กว้าง 
6 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

23.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
8 บ้านภูมิขนุน 
สายบ้านนาย
เกษม สาธร 

118,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านภูมิ
ขนุน สายบ้านนาย
เกษม สาธร กว้าง 4 
ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

24.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเสรมิดิน
ลงหินคลุก หมู่ที่ 
8 บ้านภูมิขนุน 
สายบ้านภูมิขนุน 
- บ้านศาลา
สามัคคี ต าบลชบ 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

เสรมิดินลงหินคลุก 
หมู่ที่ 8 บ้านภูมิ
ขนุน สายบ้านภมูิ
ขนุน - บ้านศาลา
สามัคคี ต าบลชบ 
กว้าง 6 ม. ยาว 
600 ม. (ตามแบบ
อบต.ก าหนด) 

25.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านภูมิโพธ์ิ 
สายบ้านนายปุด 
ยวนจิต 

350,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธ์ิ 
สายบ้านนายปุด 
ยวนจิต กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

26.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านภูมิ

313,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านภูมิ
พัฒนา สายบ้าน
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สาธารณูปการ พัฒนา สายบ้าน
นายรัน ยิ่งหาญ 

ประปา นายรัน ยิ่งหาญ 
กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

27.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านภูมิ
พัฒนา สายบ้าน
นางพร สาระ 

32,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านภูมิ
พัฒนา สายบ้าน
นางพร สาระ กว้าง 
4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

28.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ท่ี 12 
บ้านภูมิพัฒนา 
ซอยบ้านนาย
ทะนงศักดิ์ เหล่า
ดี 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนนดิน หมู่
ที่ 12 บ้านภูมิ
พัฒนา ซอยบ้าน
ทะนงศักดิ์ เหล่าดี 
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

29.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 
4 บ้านสตึง 

200,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อระบายน้ าได้
รวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง  

วางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 4 บ้านสตึง 
ขนาด 0.30 ม. x 
1.00 ม. ยาว 500 
ม. พร้อมบ่อพัก 
(ตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 

30.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ก าแพงคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านภูมิโพธ์ิ 
บริเวณสนาม
ฟุตบอล 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของ หน้าดิน  

ก่อสร้างก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธ์ิ 
บริเวณสนาม
ฟุตบอล สูง 2 เมตร 
ยาว 200 ม. (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

31.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านภูมิคดี 
สายบ้านนาง
รัตนา วงษ์ม ี

215,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี 
สายบ้านนางรตันา 
วงษ์มี กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 
0.15ม. (ตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

32.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม

โครงการเสรมิดิน
ลงหินคลุก หมู่ที่ 
2 บ้านภูมิคดี 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

เสรมิดินลงหินคลุก 
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี 
สายศาลปู่ตาบา้น
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และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สายศาลปู่ตาบา้น
ภูมิคด ี 

โยธา, กอง
ประปา 

ภูมิคด ีกว้าง 5 ม. 
ยาว 958 ม. (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

33.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านสนบ สาย
บ้านนายเสยีง 
วงค์รุจิโรจน ์- 
บ้านนายอุทัย บุรี
แสง 

350,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านกั
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านสนบ 
สายบ้านนายเสยีง 
วงค์รุจิโรจน ์- บ้าน
นายอุทัย บุรีแสง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
350 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 

34.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านสนบ สาย
หน้าบ้านนาย
กิตติชัย อินทจักร 
- บ้านนายทูล 
แก้วสว่าง 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านสนบ 
สายหน้าบ้านนาย
กิตติชัย อินทจักร - 
บ้านนายทูล แก้ว
สว่าง กว้าง 4 ม. 
ยาว 350 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

35.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านสนบ สาย
บ้านนายน า 
สวายงาม 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านสนบ 
สายบ้านนายน า 
สวายงาม กว้าง 4 
ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

36.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ท่ี 3 
บ้านสนบ สายนา
นายไผ ่ที่ดี - 
นายไพศาล พานิ
กุล 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนนดิน หมู่
ที่ 3 บ้านสนบ สาย
นานายไผ ่ที่ดี - 
นายไพศาล พานิกุล 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,500 ม. (ตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

37.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน หมู่ที่ 5 
บ้านภูมิโปน สาย
บ้านภูมิโปน - 
บ้านหนองหลวง 

500,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนนดิน หมู่
ที่ 5 บ้านภูมิโปน 
สายบ้านภูมิโปน - 
บ้านหนองหลวง 
กว้าง 6 ม. ยาว 
1,266 ม. (ตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 
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38.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
7 บ้านภูมิสวาย 
สายบ้านนายสม
พร สมานอยู ่- 
วัดแสนอุดมสุข 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านภูมิ
สวาย สายบ้านนาย
สมพร สมานอยู ่- 
วัดแสนอุดมสุข 
กว้าง 5 ม. ยาว 
350 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 

39.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
9 บ้านภูมิโพธ์ิ 
สายศาลปู่ตา 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านภูมิโพธ์ิ 
สายศาลปู่ตา กว้าง 
5 ม. ยาว 350 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

40.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้านสันตสิุข 
สายบ้านนายเกย 
ที่ดี 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านสันติ
สุข สายบ้านนาย
เกย ที่ดี กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

41.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้านสันตสิุข 
สายบ้านนายยิ้ม 
เครือลดัดา 

90,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านสันติ
สุข สายบ้านนายยิ้ม 
เครือลดัดา กว้าง 4 
ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

42.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 10 
บ้านสันตสิุข สาย
คันคลองจากบ้าน
สันติสุข - บ้านส
ตึง หมู่ที่ 4 

260,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ลงหินคลุก หมู่ที่ 10 
บ้านสันตสิุข สาย
คันคลองจากบ้าน
สันติสุข - บ้านสตึง 
หมู่ที่ 4 กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

43.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ราง ระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 10 
บ้านสันตสิุข 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อระบายน้ าได้
รวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 10 
บ้านสันตสิุข (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 
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44.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ตะแกรงเหล็ก 
ปิดฝารางระบาย
น้ า หมู่ที่ 12 
บ้านภูมิพัฒนา 
สายหน้าบ้านนาง
เลน แหวนวงษ์ 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อระบายน้ าได้
รวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง  

ก่อสร้างตะแกรง
เหล็กปิดฝา ราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 12 
บ้านภูมิพัฒนา สาย
หน้าบ้านนางเลน 
แหวนวงษ ์(ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

45.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอลฟัลติก 
คอนกรีตปูทับ 
คสล.เดิม ภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านซีจรูก 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

46.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอลฟัลติก 
คอนกรีตปูทับ 
คสล.เดิม ภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
บ้านเทพอุดม 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

47.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
2 บ้านภูมิคดี 
สายบ้านนายจ า
นุม ทิศม ี

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี 
สายบ้านนายจ านุม 
ทิศมี กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

48.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการขยาย
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านสตึง สาย
สามแยกปัม้
น้ ามัน - บ้านนาง
ราตร ีแอกทอง 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านสตึง 
สายสามแยกปัม้
น้ ามัน - บ้านนาง
ราตร ีแอกทอง 
กว้างข้างละ 1 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

49.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 10 
บ้านสันตสิุข สาย
บ้านนางเรียง ทน
ทอง 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ลงหินคลุก หมู่ที่ 10 
บ้านสันตสิุข สาย
บ้านนางเรียง ทน
ทอง กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

50.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
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พัฒนาการคมนาคม
และสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านภูมิ
พัฒนา สายบ้าน
นายบอน ตระกลู
ศรี - บ้านนาย
บุญทัน บุญทูน 

ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

หมู่ที่ 12 บ้านภูมิ
พัฒนา สายบ้าน
นายบอน ตระกลูศรี 
- บ้านนายบุญทัน 
บุญทูน กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

51.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรม
พระศรสีวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

25,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค- พิษสุนัข
บ้า การให้ความรู้
อันตราย ที่เกิดจาก
ความรุนแรงของโรค
พิษ- สุนัขบ้า  

พื้นที่ต าบลดม หมู่ที่ 
1-12 

52.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

1,510,250.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษาตาม 
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 
เกี่ยวกับซักซ้อมแนว
ทางการ จัดท า
งบประมาณรายจ่าย
รอง รับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการ ศึกษา
ของ อปท. ในแต่ละปี 
เช่น ค่าเครื่องแบบ ค่า
หนังสือ เรียน อาหาร
กลางวัน ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ  

เด็กเล็กใน ศพด. ท้ัง 
4 ศูนย์ ในสังกัด 
อบต.ดม 

53.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

2,520,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร 
กลางวันให้โรงเรียน
จัดหา อาหารกลางวัน
ให้เด็ก นักเรียนในชั้น
อนุบาล - ป.6 ได้
รับประทานอาหารกลาง 
วันอย่างทัว่ถึงทุกคน  

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ทั้ง 3 โรง ในเขต
บริการ อบต.ดม 
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54.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมอาหาร
เสรมิ(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียน  

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ทั้ง 3 โรง ในเขต
บริการ อบต.ดม 

55.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านศรีมงคลตาม
โครงการอนุรักษ์
ดนตรไีทย 
นาฏศิลปไ์ทย 
และพื้นบ้าน 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้าน ดนตรไีทย 
นาฏศิลปไ์ทยและ 
พื้นบ้านให้แก่นักเรียน  

นักเรียนโรงเรียน
บ้านศรีมงคล 

56.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านสนบตาม
โครงการอนุรักษ์
ดนตรไีทย 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้าน ดนตรไีทย 
นาฏศิลปไ์ทยและ 
พื้นบ้านให้แก่นักเรียน  

นักเรียนโรงเรียน
บ้านสนบ 

57.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

อุดหนุนโรงเรียน
ดมวิทยาคารตาม
โครงการอนุรักษ์
ดนตรไีทย 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้าน ดนตรไีทย 
นาฏศิลปไ์ทยและ 
พื้นบ้านให้แก่นักเรียน  

นักเรียนโรงเรียนดม
วิทยาคาร 

58.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

อุดหนุนโรงเรียน
ดมวิทยาคารตาม
โครงการอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนเกดิ
ทักษะการพูด แนะน า
สถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับ การน าเที่ยวใน
สถานท่ีท่องเที่ยว 
ท้องถิ่นได้อย่าง
คล่องแคล่ว และ 
ถูกต้อง  

นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

59.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

อุดหนุนโรงเรียน
เทพอุดมวิทยา
ตามโครงการ
อบรมมัคคเุทศก์
น้อย 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน ให้เป็นผู้น า
การท่องเที่ยวสถานที 
ส าคัญในชุมชน  

นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

60.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

อุดหนุนโรงเรียน
เทพอุดมวิทยา
ตามโครงการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

61.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการเรียนรู้
นอกสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลดมม ีพัฒนาการ
และทักษะในการ 
เรียนรูด้ าเนินชีวิตมน
ด้าน ต่างๆ ท่ีสมจริง  

เด็กปฐมวัยใน ศพด. 
ทั้ง 4 ศูนย์ 
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62.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และการกีฬา 

โครงการจัด
แสดงนิทรรศการ
ผลงานทาง
วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดแสดง
นิทรรศการผล งาน
ทางวิชาการศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กต าบล
ดมให้ผู้ปกครอง และ
สาธารณชนได้เห็น
พัฒนา การเด็กปฐม
วันที่สมวัย  

เด็กปฐมวัยใน 
ศพด. ทั้ง 4 ศูนย์ 

63.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของ เด็ก การให้
ความส าคญัและ 
พัฒนาเด็กให้มีคณุภาพ  

เด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลดม โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีต าบล
ดม 

64.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒ
ธรรมพื้นบ้าน 
ต าบลดม  

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
พื้นบ้าน กลองยาว ร า
ตร๊ด กันตรึม 
การละเล่นการเครื่อง 
ดนตรไีทยของต าบลดม  

เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนผู้สนใจใน
ต าบล 

65.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

4,500.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสืบ
สาน ประเพณีของ
ท้องถิ่น  

ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ จดั
กิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

66.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการจดังาน
ประเพณีสืบสาน
ต านานปราสาท
ภูมิโปน 

200,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณ ี
วัฒนธรรมเซ่นไหวส้ิ่ง
ศักดิ์ สิทธ์ิ พิธีบวงสรวง
องค์ปราสาท ภูมิโปน
ให้คงอยู่สืบได ้ 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ จดั
กิจกรรมปลีะ 1 ครั้ง 

67.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการเข้าร่วม
การจัดงาน 
ประเพณีวัน
พระคุณร าลึก
พระยาสังฆะบุรี
ศรีนครอัจจะบูชา
ศาลหลักเมือง
และพิธีขอขวัญ
พระคุณข้าว
ชาวสังฆะ 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึก อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาของ
ชุมชน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ ์ 

ปีละ 1 ครั้ง 

68.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต. ดมคัพ  

290,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา ป้องกันปัญหายา
เสพติด สร้างความ
สามัคค ี 

เยาวชน, ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 12 
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69.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอย
กระทง 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ 
ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรม ประเพณีลอย
กระทง  

- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบดม - 
จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

70.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการเข้าร่วม
การจัดงาน
ประเพณีโกนเจา
แซนโฎนตาพระ
ยาเชียงฆะ 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
ดม ได้ร าลึกและสืบ
ทอด ประเพณีแซนโฎ
ตาบูชา บรรพบุรุษ  

ประชาชนต าบลดม 

71.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสตึง หมู่ที่ 4  

144,000.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก น่าอยู่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของ นักเรียน  

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านสตึง หมู่ที่ 4 
(ตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 

72.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
(ของดีบ้านฉัน 
วัฒนธรรมบ้าน
เรา) 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
กลองยาว ร าตร๊ด 
กันตรึม การละเล่น
เครื่องดนตรีไทยของ
ต าบลดม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนผู้สนใจใน
ต าบล 

73.  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
การบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปล่อย
พันธุ์ปลาน้ าจืดสู่
แหล่งน้ า
สาธารณะ 

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์
น้ า เพิ่ม ปริมาณสตัว์
น้ า รักษาคุณภาพ น้ า
และฟื้นฟูระบบ
นิเวศน์วิทยา ในแหล่ง
น้ าธรรมชาต ิ 

แหล่งน้ าสาธารณะ
พื้นที่อบต.ดม 

74.  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
การบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจดั
วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

100,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการก าจัด
วัชพืช ประเภท
ผักตบชวา ผักกระฉูด 
และวัชพืชน้ าอ่ืนๆ ใน
คลอง ที่มีปัญหา
แพร่กระจายให้หมด  

ก าจัดวัชพืชประเภท
ผักตบชวา ผัก
กระฉูด และวัชพืช
น้ าอ่ืนๆ ในแหล่งน้ า
ที่มีปัญหาการแพร่ 
กระจายในเขตพื้นท่ี
ต าบลดม 

75.  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
การบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเฉลิม
พระเกียรติแม่
ของแผ่นดินวัน
ต้นไม้แห่งชาต ิ

10,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ปลูกต้นไม้ 
พันธุ์ไม ้ต่างๆ และ
อนุรักษ์ธรรมชาต ิเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว  

หมู่ที่ 1 - 12 พื้นที่
ในเขตต าบลดม 

76.  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน
การบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และ
การบริการ
ประชาชน 

โครงการเลือกตั้ง 306,298.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับ การเลือกตั้ง
ของ อปท. ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้ง 
ก าหนด  

จัดการเลือกตั้งของ 
อปท. ต าบลดม 
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77.  ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านการบริหารงาน 
การพัฒนาบุคลากร 
และการบริการ
ประชาชน 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงาน
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตาม
ประมวล
จริยธรรม 

20,000.00 ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ในการ ป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต
ให้กับบุคลากร  

คณะผู้บริหาร/
สมาชกิสภาอบต. /
พนักงานส่วน
ต าบล/ พนักงาน
จ้าง/ ผู้น าชุมชน 

78.  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน
การบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และ
การบริการ
ประชาชน 

โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

15,000.00 ส านัก/กอง
คลัง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใน การจัดเก็บรายได ้ 

แผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

79.  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน
การบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และ
การบริการ
ประชาชน 

โครงการจดัท า
สื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

10,000.00 ส านัก/กอง
คลัง 

เพื่อจัดเก็บรายได้ให้ได้
ตาม เป้าหมาย และ
เป็นการเพิ่ม รายได้
ของ อบต.ดม  

ประชาชน และผู้ที่
อยู่ในข่าย เสียภาษี
เขต อบต. มาช าระ 
ภาษีของแต่ละ
หมู่บ้าน 

80.  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน
การบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และ
การบริการ
ประชาชน 

โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

25,000.00 ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมค าสอนของ
พระ- พุทธศาสนาดี
ยิ่งข้ึนและสามารถ 
น ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ประจ าวัน
รวมถึงชีวิตการท างาน 
ได ้ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างฯ ผู้น าชุมชน 
ฯลฯ 

81.  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน
การบริหารงาน การ
พัฒนาบุคลากร และ
การบริการ
ประชาชน 

โครงการก่อสร้าง
ศาลา 
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 11 บ้าน
เทพอุดม บริเวณ
ป่าช้าสาธารณะ 

0.00 ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบ กิจกรรมของ
หมู่บ้าน  

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 
11 บ้านเทพอุดม 
บริเวณปา่ช้า 
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 อบต.ดม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามในสัญญา รวม 85 โครงการ จ านวนเงิน 27,787,757 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 85 โครงการ 
จ านวนเงิน 27,785,977 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา
สังคม  

4 14,471,980.00 4 14,471,980.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาการท่องเท่ียว     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า     
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการ
คมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

14 3,376,700.00 14 3,376,700.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข     
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
การกีฬา 

5 3,693,530.00 5 3,693,530.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1 460.00 1 460.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร 
และการบริการประชาชน 

3 311,968.50 3 311,968.50 

รวม 27 21,854,638.50 27 21,854,638. 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ดม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการ

ตามแผน  
งบตาม

ข้อบญัญัต/ิเทศ
บัญญตั ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
และพฒันาสงัคม  

(1) โครงการ
ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทาง
ถนน 

140,000.00 20,680.00 20,680.00 119,320.00 

2.  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
และพฒันาสงัคม  

เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

12,000,000.00 10,511,400.00 10,511,400.00 1,488,600.00 

3.  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
และพฒันาสงัคม  

เบ้ียยงัชีพความ
พิการ 

5,000,000.00 3,886,400.00 3,886,400.00 1,113,600.00 

4.  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
และพฒันาสงัคม  

เบ้ียยงัชีพผูป่้วย
เอดส์ 

60,000.00 53,500.00 53,500.00 6,500.00 

5.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นภูมิ
คดี หมู่ท่ี 2 สาย
บา้นนางกลู 
หลกัแหลม 
ต าบลดม อ าเภอ
สงัขะ จงัหวดั
สุรินทร์ 

134,000.00 133,000.00 133,000.00 1,000.00 

6.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเสริม
ดินลงหินคลุก 
บา้นสตึง หมู่ท่ี 
4 สายไร่นาง
นนัทา ท่ีดี 
ต าบลดม อ าเภอ
สงัขะ จงัหวดั
สุรินทร์ 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

7.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

310,000.00 307,000.00 307,000.00 3,000.00 
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สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

เหลก็ บา้นภูมิ
โปน หมู่ท่ี 5 
สายบา้นนาย
สวสัด์ิ ศรีเจริญ 
ไปหนองรุน 
ต าบลดม อ าเภอ
สงัขะ จงัหวดั
สุรินทร์ 

8.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นภูมิ
สวาย หมู่ท่ี 7 
สายบา้นนายสุธี 
แซ่ตั้ง ต าบลดม 
อ าเภอสงัขะ 
จงัหวดัสุรินทร์ 

336,000.00 333,000.00 333,000.00 3,000.00 

9.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นภูมิ
ขนุน หมู่ท่ี 8 
สายบา้นนาย
เกษม สาธร 
ต าบลดม อ าเภอ
สงัขะ จงัหวดั
สุรินทร์ 

118,000.00 117,000.00 117,000.00 1,000.00 

10.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นภูมิ
โพธ์ิ หมู่ท่ี 9 
สายบา้นนาย
ปุด ยวนจิต 
ต าบลดม อ าเภอ
สงัขะ จงัหวดั
สุรินทร์ 

350,000.00 346,000.00 346,000.00 4,000.00 

11.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น โครงการ 313,000.00 310,000.00 310,000.00 3,000.00 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นภูมิ
พฒันา หมู่ท่ี 12 
สายบา้นนายรัน 
ยิง่หาญ ต าบล
ดม อ าเภอสงัขะ 
จงัหวดัสุรินทร์ 

12.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นภูมิ
พฒันา หมู่ท่ี 12 
สายบา้นนางพร 
สาระ ต าบลดม 
อ าเภอสงัขะ 
จงัหวดัสุรินทร์ 

32,000.00 31,700.00 31,700.00 300.00 

13.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการวาง
ท่อระบายน ้ า 
บา้นสตึง หมู่ท่ี 
4 ต าบลดม 
อ าเภอสงัขะ 
จงัหวดัสุรินทร์ 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00 

14.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นภูมิ
คดี หมู่ท่ี 2 สาย
บา้นนางรัตนา 
วงษมี์ ต าบลดม 
อ าเภอสงัขะ 
จงัหวดัสุรินทร์ 

215,000.00 214,000.00 214,000.00 1,000.00 

15.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นสนบ 
หมู่ท่ี 3 สาย
บา้น นายเสียง 

350,000.00 347,000.00 347,000.00 3,000.00 
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วงครุ์จิโรจน์ - 
บา้นนายอุทยั 
บุรีแสง ต าบล
ดม อ าเภอสงัขะ 
จงัหวดัสุรินทร์ 

16.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ดิน บา้นภูมิ
โปน หมู่ท่ี 5 
สายบา้นภูมิ
โปน - บา้น
หนองหลวง 
ต าบลดม อ าเภอ
สงัขะ จงัหวดั
สุรินทร์ 

500,000.00 495,000.00 495,000.00 5,000.00 

17.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็ บา้นสนัติ
สุข หมู่ท่ี 10 
สายบา้นนายยิม้ 
เครือลดัดา 
ต าบลดม อ าเภอ
สงัขะ จงัหวดั
สุรินทร์ 

90,000.00 89,000.00 89,000.00 1,000.00 

18.  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
พฒันาการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการลงหิน
คลุก บา้นสนัติ
สุข หมู่ท่ี 10 
สายคนัคลอง
จากบา้นสนัติ
สุข ม.10 - 
บา้นสตึง ม.4 
ต าบลดม อ าเภอ
สงัขะ จงัหวดั
สุรินทร์ 

260,000.00 257,000.00 257,000.00 3,000.00 

19.  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและการกีฬา 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ

1,510,250.00 1,192,280.00 1,192,280.00 317,970.00 
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บริหาร
สถานศึกษา 

20.  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและการกีฬา 

(1) โครงการ
เงินอุดหนุน
อาหารกลางวนั 

2,520,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00 210,000.00 

21.  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและการกีฬา 

(2) โครงการจดั
งานประเพณี
สืบสานต านาน
ปราสาทภูมิ
โปน 

200,000.00 41,250.00 41,250.00 158,750.00 

22.  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและการกีฬา 

(3) โครงการ
เขา้ร่วมการจดั
งานประเพณี
โกนเจา แซน
โฎนตา พระยา
เชียงฆะ 

50,000.00 7,000.00 7,000.00 43,000.00 

23.  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ดา้น
การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและการกีฬา 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พฒันาเด็กเลก็
บา้นสตึง หมู่ท่ี 
4 ต าบลดม 
อ าเภอสงัขะ 
จงัหวดัสุรินทร์ 

144,000.00 143,000.00 143,000.00 1,000.00 

24.  ยทุธศาสตร์ท่ี 8 ดา้นการ
บริหารจดัการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(2) โครงการ
เฉลิมพระ
เกียรติแม่ของ
แผน่ดิน วนั
ตน้ไมแ้ห่งชาติ 

10,000.00 460.00 460.00 9,540.00 

25.  ยทุธศาสตร์ท่ี 9 ดา้นการ
บริหารงาน การพฒันา
บุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

(2) โครงการ
เลือกตั้ง 

306,298.00 296,793.50 296,793.50 9,504.50 

26.  ยทุธศาสตร์ท่ี 9 ดา้นการ
บริหารงาน การพฒันา
บุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

(3) โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบั
ปฏิบติังาน
ป้องกนั

20,000.00 8,355.00 8,355.00 11,645.00 
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ผลประโยชน์
ทบัซอ้นตาม
ประมวล
จริยธรรม 

27.  ยทุธศาสตร์ท่ี 9 ดา้นการ
บริหารงาน การพฒันา
บุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

(3) โครงการ
จดัท าส่ือ
ประชาสมัพนัธ ์

10,000.00 6,820.00 6,820.00 3,180.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
อบต.คม สังขะ จ.สรุินทร์  

ยุทธศาสตร ์ แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

21 5,580,800.00 2 60,000.00     

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติและ
พัฒนาสังคม  

30 19,344,800.00 13 17,529,000.
00 

4 14,471,980.00 4 14,471,980.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
พัฒนาการท่องเที่ยว 

6 116,580,000.0
0 

- -     

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

45 61,600,000.00 1 0.00     

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการ
คมนาคมและสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการ 

240 419,552,500.0
0 

34 3,658,000.0
0 

14 3,376,700.00 14 3,376,700.00 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาสาธารณสขุ 

41 1,790,000.00 1 25,000.00     

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการกีฬา 

42 12,424,000.00 21 4,988,750.0
0 

5 3,693,530.00 5 3,693,530.00 

8.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการ
บริหารจดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 520,000.00 3 120,000.00 1 460.00 1 460.00 

9.ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการ
บริหารงาน การพัฒนา
บุคลากร และการบริการ
ประชาชน 

19 14,780,000.00 6 376,298.00 3 311,968.50 3 311,968.50 

รวม 450 652,172,100.0
0 

81 26,757,048.
00 

27 21,854,638.50 27 21,854,638.50 
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ปัญหาและอุปสรรค 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยและพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ประสบภัยจากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลดมต้องด าเนินการตามมาตรการของ
จังหวัดสุรินทร์เพื่อป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลดมด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆที่มีลักษณะเป็นรวมตัวของกลุ่มบุคคลจ านวนมากมิได้ เนื่องจากเสี่ยงต่อการระบาดขอ งโรค  
บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ท าให้มีผลต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์แสละ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชน
และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการระบาดอยู่ในปัจจุบัน 

และยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลดมจึงได้มีเตรียมพร้อมรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการอยู่เสมอ ทั้งนี้การก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การด าเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณ ควรวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส่ โดยภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานของ
รัฐ สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้
โดยตรงต่อผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดม หรือผ่านเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลดม หรือ 
Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลดม หรือติดต่อให้ข้อมูล ณ ที่ท าการองค์กาบริหารส่วนต าบลดม หมู่ที่ 5 
ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 440 60346 ในวันและเวลาราชการ 

ช. ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดม ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565  
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน  
พ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
1. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 
3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
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5. โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสนบ หมู่ที่ 3 
 

 
6. โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านสตึง หมู่ที่ 4 
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7. โครงการซ่อมแซมคันคลองหนองคูขาด บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 8 

 
8. โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 
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9. โครงการซ่อมแซมคันคลอง ห้วยเสน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 

 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายเบา  ชื่นบาน ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
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11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางกูล  หลักแหลม ต าบลดม 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายน า สวายงาม ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
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13. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4  สายสามแยกปั้มน้ ามัน - บ้านนางราตรี แอกทอง 
ต าบลดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   

 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูมิโปน  หมู่ที่ 5  สายบ้านนายค าศรี   สิงห์ชัย ต าบลดม  
อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
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15. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีตปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านซีจรูกหมู่ท่ี 6 ต าบลดม  
อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

 
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7  สายบ้านนายสมพร  สมานอยู่ - วัดแสน
อุดมสุข ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 
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17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านนายเกษม  สาธร ต าบลดม อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านภูมิโพธิ์  หมู่ที่ 9  สายศาลปู่ตา  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์  
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19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเกย  ที่ดี ต าบลดม  อ าเภอ
สังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

 
20. โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอุดม  หมู่ที่ 11  ต าบล
ดม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
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21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12  สายบ้านนายบอน  ตระกูลศรี - บ้าน
นายบุญทัน  บุญทูล  ต าบลดม  อ าเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   

 
 
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.ดมทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
      
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                               
    ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

     (นายอภิวัฒน์  พัวภัทรพงศ์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดม 
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