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องค์การบริหารสว่นตำบลตูม 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

หมู่ที่ 3 ตำบลตมู อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30150 



 

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  เรื่อง  ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
  ........................................................ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 ข้อ26(2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในคราวประชุม  วันที่  6  ตุลาคม  2565 
      

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(นายเชาว์  ไม้สูงเนิน) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการระบบคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้ํา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 315,000 315,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

หมู่ที่ 1 สายหน้าบ้านประจวบฟาร์มปลาดุกไป บ้านคลองวัด

นาพ่อใหญ่แก้ว ต.ตูม

กว้าง  3  เมตร ยาว 900 เมตร อ.ปักธงชัย

 หนา 0.15 เมตร จ.นครราชสีมา

ตามแบบกระทรวงมหาดไทยเลข

ที่  1-06 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 109,200   98,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

 หมู่ที่ 3 สายบ้านบุญส่ง บ้านหนองปลิง

กว้าง  3  เมตร ยาว 52 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร อ.ปักธงชัย

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า นครราชสีมา

156 ตราราเมตร

สําหรับรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ (แบบ ผ.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 

เลขที่ 1 -01 พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 110,000 110,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

 หมู่ที่ 3 สายบ้านนายอดุลย์ บ้านหนองปลิง

กว้าง  4  เมตร ยาว 43 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร อ.ปักธงชัย

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า จ.นครราชสีมา

172 ตราราเมตร

ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 

เลขที่ 1 -01 พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 812,000   125,000  หมู่ที่ 3 กองช่าง

 หมู่ที่ 3 สายหลังบ้านกํานันไปบ้านนายสาย บ้านหนองปลิง

กว้าง  4  เมตร ยาว 50 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร อ.ปักธงชัย

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า จ.นครราชสีมา

200 ตราราเมตร

ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 

เลขที่ 1 -01 พร้อมป้ายโครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000     70,000    หมู่ที่ 3 กองช่าง

 หมู่ที่ 3 สายบ้านนางหนูเติม บ้านหนองปลิง

กว้าง  3  เมตร ยาว 38 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร อ.ปักธงชัย

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า จ.นครราชสีมา

114 ตราราเมตร

ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 

เลขที่ 1 -01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

6 วางท่อระบายน้ํา วางท่อระบายน้ําสายข้างบ้านนายสง่า 200,000   200,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

หมู่ที่ 4 ถึงห้วยลําพระเพลิง บ้านสะแกงาม

วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อม ต.ตูม

บ่อพักคสล. จํานวน 8 บ่อ ระยะยาว อ.ปักธงชัย

รวม 54 เมตร ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า จ.นครราชสีมา

112 ตารางเมตร

ตามแบบอบต.กําหนด

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000   245,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายป่าปะคาบ - คลองวัด บ้านทุ่งเสาธง

กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต อ.ปักธงชัย

ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา            

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 57,000     48,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางเฉลียว แสนพรมราช บ้านบุพระเมือง

กว้าง  3 เมตร ยาว 26 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต อ.ปักธงชัย

ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 112,000   99,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายทิน บ้านบุพระเมือง

กว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต อ.ปักธงชัย

ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

10 ขยายถนนพร้อม ขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ํา 500,000   290,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

วางท่อระบายน้ํา สายบ้านใหม่ป่าตะแบก-บ้านสวนหอม บ้านใหม่ป่าตะแบก

หมู่ที่ 7 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 70 เมตร ต.ตูม

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล. อ.ปักธงชัย

ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร จ.นครราชสีมา

ท่อระบายน้ําคสล. Ø 0.60 เมตร

ยาว 55 เมตร และบ่อพักจํานวน 7 บ่อ

ตามแบบ อบต.ตูมกําหนด

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 88,000     88,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนางแตงไทย บ้านพรหมราช

 กว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต อ.ปักธงชัย

ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 160,000   90,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายไก่ ถึง ซอยอารีย์สามัคคีธรรม บ้านพรหมราช

 กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต อ.ปักธงชัย

ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ก่อสร้างหลังคามุง ก่อสร้างหลังคามุงเครื่องออกกําลังกาย 150,000   150,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

เครื่องออกกําลังกาย ข้างศาลาเอนกประสงค์บ้านตูม บ้านตูม

หมู่ที่ 9 ความกว้างอาคารรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ต.ตูม

(ตามแบบ) ยาว 12 เมตร สูง 2.50 ม. อ.ปักธงชัย

ตามแบบอบต.กําหนด จ.นครราชสีมา

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 367,500   260,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางเต็ม ร้อยพรมราช ถึง บ้านกุวิวาท

สวนนางทองเมี้ยน หุนสระน้อย ต.ตูม

 กว้าง 3 เมตร ยาว 132 เมตร อ.ปักธงชัย

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต จ.นครราชสีมา

ไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร ตามแบบ

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 84,000     74,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านนางวาสนา อะถมพรมราช บ้านสวนหมาก

ถึงบ้านนายมานะ ปลอดกระโทก ต.ตูม

 กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร อ.ปักธงชัย

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต จ.นครราชสีมา

ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตามแบบ

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 196,000   109,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านนางกําไล ทิพรักษ์ บ้านสวนหมาก

 กว้าง 3 เมตร ยาว 54 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต อ.ปักธงชัย

ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 105,000   97,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านนางหวอง สิงห์สระน้อย บ้านบโพธิ์

 กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ต.ตูม

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต อ.ปักธงชัย

ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบ จ.นครราชสีมา

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70,000     69,000 หมู่ที่ 12

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านนายสันทัด  จุลตะคุ ถึง บ้านบโพธิ์

บ้านนางเพียร เกตุตะคุ ต.ตูม

 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร อ.ปักธงชัย

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต จ.นครราชสีมา

ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตามแบบ

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 567,000   198,000 หมู่ที่ 14

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายคุ้มที่ 5 จากบ้านนางศรีไพร รักชัย บ้านสวนหอม

ถึงสวนนายจรูญ พูนขุนทด ต.ตูม

 กว้าง 3 เมตร ยาว 105 เมตร อ.ปักธงชัย

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต จ.นครราชสีมา

ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ตามแบบ

ฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาด

ไทย เลขที่ 1 - 01 

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 875,000   148,600 หมู่ที่ 15 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายจากหอพักนายสุรพล พุทธรักษา บ้านดอนจันทน์

ถึงบ้านนางติ๋ม ถนนสายหลังวิทยาลัย ต.ตูม

เทคนิคปักธงชัย อ.ปักธงชัย

 กว้าง 5 เมตร ยาว 37 เมตร จ.นครราชสีมา

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

คสล.ไม่น้อยกว่าง 185 ตารางเมตร 

ท่อคสล.Ø 0.60 เมตร 6 ท่อน

ตามแบบอบต.กําหนด

พร้อมป้ายโครงการ

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก(ลงดินพื้นทาง) 30,000     20,000    หมู่ที่ 15 กองช่าง

(ลงดินพื้นทาง)หมู่ที่15สายหน้าบ้านนางเจียง นาเมืองรัก ถึง บ้านดอนจันทน์

บ้านนายประมวล จันทร์พรมราช ต.ตูม

กว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร อ.ปักธงชัย

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมท่อคสล. จ.นครราชสีมา

Ø 0.40 เมตร จํานวน 4 ท่อน

ตามแบบอบต.ตูม กําหนด

 - ดําเนินการตามสัญญา

 - ติดตามประเมินผล

22 ขยายถนนคสล.พร้อม ขยายถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ํา 665,000   350,000  หมู่ที่ 16 กองช่าง

วางท่อระบายน้ํา จากศาลากลางหมู่บ้านไปบ้านสวนหอม บ้านวังวารีวน

หมู่ที่ 16 กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 87 เมตร ต.ตูม

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า อ.ปักธงชัย

261 ตารางเมตร พร้อมท่อ คสล. จ.นครราชสีมา

Ø 0.60 เมตร ยาว 76 เมตร และบ่อ

พัก คสล. จํานวน 9 บ่อ

23 อุดหนุนการไฟฟ้า  - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการ 900,000   600,000  ตําบลตูม กองช่าง

ส่วนภูมิภาคเพื่อขยาย ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ําจากแยกทาง ต.ตูม

เขตไฟฟ้ารวมถึงติดตั้ง หลวง 2072 ถึงบ้านนายจุล หมู่ที่ 2 อ.ปักธงชัย

ไฟฟ้าสาธารณะ  - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการ จ.นครราชสีมา

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ําจากแยกจาก

ศาลาประชาคม ถึงบ้านนายรุณ หมู่ที่ 2
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ําจากแยกบ้าน

ผู้ใหญ่ ถึงบ้านนายลูกชิ้น หมู่ที่ 2

 - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ําจากแยกบ้าน

นางนิตยา ธงฉิมพลี ถึงแยกไปบ้าน

หนองชุมแสง ตําบลสุขเกษม หมู่ที่ 13

24 ติดตั้งเสียงและประกอบติดตั้งและประกอบเครื่องเสียง(เสียง 500,000   200,000  หมู่ที่ 14 กองช่าง

เครื่องเสียง(เสียงตาม ตามสาย) บ้านสวนหอม บ้านสวนหอม

สาย) หมู่ที่ 14 ประกอบเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อย ต.ตูม

กว่า 550 W จํานวน 2 เครื่อง ติดตั้ง อ.ปักธงชัย

ลําโพงขยายเสียง จํานวน 24 จุด จ.นครราชสีมา

เดินสายสัญญาณยาว 2,800 เมตร

25 เงินชดเชยสัญญาแบบ เงินชดเชยสัญญาแบบปรัยราคา(ค่าK) 100,000   30,000    ตําบลตูม กองช่าง

ปรับราคา(ค่าK) 1. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ม.1 ต.ตูม

2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 3 อ.ปักธงชัย

3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 3 จ.นครราชสีมา

4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 3

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 3

6. โครงการวางท่อระบายน้ํา ม.4

7. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 5

8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 6
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 6

10. โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อ

ระบายน้ํา ม.7

11. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 8

12. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 8

13. โครงการก่อสร้างหลังคามุงเครื่อง

ออกกําลังกาย ม.9

14. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 10

15. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 11

16. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 11

17. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 12

18. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 12

19. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 17

20. โครงการติดตั้งและปรพกอบ

เครื่องเสียง(เสียงตามสาย) ม.14

21. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.15

22. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ม. 15

23. โครงการขยายถนนคสล.พร้อม

วางท่อระบายน้ํา ม.16
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2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้ 50,000    20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ให้แก่ประชาชน กับประประชาชนและผู้มีความ อ.ปักธงชัย อบต.

สนใจ ในเขตตําบลตูม จ.นครราชสีมา
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2.2 แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตร ส่งเสริมเกษตร การประชาสัมพันธ์ 200,000  5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

อินทรีย์ การทําเกษตรอินทรีย์ของตําบล อ.ปักธงชัย อบต.

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จ.นครราชสีมา

2 ศึกษาดูงานด้านการเกษตร 1. อบรมเกตรกร ผู้นําชุมชน ด้าน 300,000  50,000 ต.ตูม สํานักปลัด

เกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน อ.ปักธงชัย อบต.

2. จัดกิจกรรมและปฏิบัติตาม จ.นครราชสีมา

รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ติดตามประเมินผล

3 ตรวจวิเคราะห์ดินและการ 1. อบรมเกตรกร ผู้นําชุมชน ด้าน 50,000    5,000       ต.ตูม สํานักปลัด

ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การวิเคราะห์และการใช้ปุ๋ย อ.ปักธงชัย อบต.

2. จัดกิจกรรมและปฏิบัติตาม

รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ติดตามประเมินผล

2565 พ.ศ.2566



ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน 1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน 50,000    5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

หนองสระน้ําสาธารณะใน หนองสระน้ําสาธารณะในเขตพื้น อ.ปักธงชัย อบต.

เขตพื้นที่ตําบลตูม ที่ตําบลตูม จ.นครราชสีมา

2. จัดกิจกรรมและปฏิบัติตาม

รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ติดตามประเมินผล

5 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 1. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 100,000  5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

2. จัดกิจกรรมและปฏิบัติตาม อ.ปักธงชัย อบต.

รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ.นครราชสีมา

3. ติดตามประเมินผล

6 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าดําเนินงานตามโครงการองค์การ 50,000    10,000 ต.ตูม สํานักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้าบริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

รักษ์น้ํา" กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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2.3  แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการ ปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 200,000  10,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบล ในเขตพื้นที่ตําบลตูม อ.ปักธงชัย อบต.

ตูม จ.นครราชสีมา
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       3. ยุทธศาสตร์  ด้านสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาองค์การ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 400,000   150,000 ต.ตูม กองการ

บริหารส่วนตําบลตูม ต้านยา บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา

เสพติดฯ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ.นครราชสีมา

ตําบลตูม

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ ดําเนินการส่งเสริม/สนับสนุน 50,000     10,000 ต.ตูม กองการ

แข่งขัน กิจกรรมด้านการกีฬาทุกกลุ่มใน อ.ปักธงชัย ศึกษา

เขตตําบลในการเข้าร่วมการ จ.นครราชสีมา

แข่งขันกีฬา

.
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน 1. ก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 150,000   40,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 2. ติดตามประเมินผล อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาท 100,000   40,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ตําบลตูมและศึกษาดูงาน กลุ่มสตรีในชุมชน อ.ปักธงชัย อบต.

2. เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ.นครราชสีมา

ดําเนินการตามโครงการ

3. ติดตามประเมินผล

2 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 1,100,000      460,000 ต.ตูม สํานักปลัด

กู้ภัย บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 300,000   100,000    ต.ตูม สํานักปลัด

จิตอาสาภัยภิบัติ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ อ.ปักธงชัย อบต.

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ.นครราชสีมา

3. ดําเนินการตามโครงการ

4. ติดตามประเมินผล

4 โครงการจัดงานพระราชพิธีและ  -ผู้บริหาร พนักงานอบต. 200,000   20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

วันสําคัญของชาติ เจ้าหน้าและประชาชนในต.ตูม อ.ปักธงชัย อบต.

จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมทํา จ.นครราชสีมา

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา จ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางาน 60,000     20,000   ต.ตูม สํานักปลัด

ทํางานช่วงปิดภาคเรียน ช่วงปิดภาคเรียน อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

6 โครงการปรับปรุงระบบกล้อง ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 600,000   200,000    ต.ตูม สํานักปลัด

วงจรปิด ในเขตพื้นที่ตําบลตูม อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา

7 โครงการ อบต. เคลื่อนออกหน่วย ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 50,000     9,000 ต.ตูม สํานักปลัด

บริการประชาชน บริหารส่วนตําบลเคลื่อนที่พบ อ.ปักธงชัย อบต.

ประชาชน โดยการจัดกิจกรรม จ.นครราชสีมา

และกิจกรรมอื่นๆรวมถึงกิจกรรม

ตามนโยบายของรัฐด้าน

ส่งเสริมความมั่งคงของชาติ
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3.4  แผนงานงบกลาง

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย 30,000     36,000 ต.ตูม สํานักปลัด

เอดส์ ที่ขอรับการสงเคราะห์ อ.ปักธงชัย อบต.

ตามระเบียบฯ ที่กําหนด จ.นครราชสีมา

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับ 11,072,400    11,072,400 ต.ตูม สํานักปลัด

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตามประกาศ อ.ปักธงชัย อบต.

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม จ.นครราชสีมา

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้กับ 1,603,200      1,603,200 ต.ตูม สํานักปลัด

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตามประกาศ อ.ปักธงชัย อบต.

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม จ.นครราชสีมา

4 สํารองจ่าย จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายในกรณี 1,000,000      206,000 ต.ตูม สํานักปลัด

มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน อ.ปักธงชัย อบต.

ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า จ.นครราชสีมา

5 สมทบเข้ากองทุนหลักประกัน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 200,000     90,000 ต.ตูม สํานักปลัด

สุขภาพแห่งชาติ องค์การบริหาร (สป.สช.) อ.ปักธงชัย อบต.

ส่วนตําบลขนาดกลาง จ.นครราชสีมา
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 สบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น 300,000   385,180 ต.ตูม สํานักปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ อ.ปักธงชัย อบต.

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา

7 เงินช่วยเหลือพิเศษ จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น 1,000     ต.ตูม สํานักปลัด

เงินช่วยเหลือค่าทําศพให้พนักงาน อ.ปักธงชัย อบต.

องค์การบริหารส่วนตําบลและ จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ที่มีสืทธิ์ ตามระเบียบฯ
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3.5  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย จัดหาวัสดุน้ํายาเคมีสําหรับพ่น 200,000   5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

หมอกควัน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ อ.ปักธงชัย อบต.

พ่อหมอกควัน และวัสดุอื่น ๆ ที่ จ.นครราชสีมา

เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการป้องกันและ

กําจัดยูงลายอันเป็นต้นเหตุของ

การแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือด

ออก เพื่อดําเนินการในพื้นที่

2 โครงการรณรงค์และป้องกัน 1.จัดอบรมให้ความรู้ในด้าน 200,000   100,000 ต.ตูม สํานักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า การบูรณาการและรณรงค์โรค อ.ปักธงชัย อบต.

พิษสุนัขบ้า จ.นครราชสีมา

2.ดําเนินการตามโครงการ

3.ติดตามประเมินผล

4 ส่งเสริมการดําเนินงานและ 1.ส่งเสริมการดําเนินและบริหาร 100,000   30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

บริหารจัดการระบบการแพทย์ จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อ.ปักธงชัย อบต.

ฉุกเฉินของอบต. 2.ดําเนินการตามโครงการ จ.นครราชสีมา

3.ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 1.อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค 200,000   5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

โรคระบาด ระบาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขต อ.ปักธงชัย อบต.

พื้นที่ตําบลตูม จ.นครราชสีมา

2. จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้อง

3.ดําเนินการตามโครงการ

4.ติดตามประเมินผล

6 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ อุดหนุนโครงการพระราชดําริ 320,000   320,000    ต.ตูม สํานักปลัด

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข อ.ปักธงชัย อบต.

จ.นครราชสีมา
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3.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ดําเนินการจัดจุดบริการประชาชน 50,000     30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้าน อ.ปักธงชัย อบต.

การจราจรหรือด้านอื่น ๆ ในช่วง จ.นครราชสีมา

เทศกาลสงกรานต์ ตามความ

เหมาะสม

2 โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ดําเนินการจัดจุดบริการประชาชน 50,000     30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้าน อ.ปักธงชัย อบต.

การจราจรหรือด้านอื่น ๆ ในช่วง จ.นครราชสีมา

เทศกาลปีใหม่ ตามความ

เหมาะสม

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 30,000     5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

การใช้ถังดับเพลิง บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

4 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 20,000     5,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่างๆ จ.นครราชสีมา
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 100,000   30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

6 โครงการกําจัดวัชพืชและสิ่ง ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 50,000     20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

กีดขวางทางน้ําในเขตพื้นที่ตําบล บริหารส่วนตําบล อ.ปักธงชัย อบต.

ตูม จ.นครราชสีมา

7 อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 1. ดําเนินหรือสนับสนุนให้ 100,000   30,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ปัญหายาเสพติด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดําเนิน อ.ปักธงชัย อบต.

การในลักษณะบูรณาการโดย จ.นครราชสีมา

เฉพาะอย่างยิ่ง

2. ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง

เช่นเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

สถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด

3. จัดกิจกรรมบําบัดฟื้นฟู ผู้ติด

ผู้เสพยาเสพติด และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันในเยาวชน ประชาชน

ในกลุ่มเสี่ยง

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

5. ดําเนินการตามโครงการ

6. ติดตามประเมินผล
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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       4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

4.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 800,000     534,000 ต.ตูม กองการ

การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย ศึกษา

 - เงินอุดหนุนสําหรับ  -ค่าอาหารกลางวัน จ.นครราชสีมา

สนับสนุนอาหารกลางวัน

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

 - เงินอุดหนุนสําหรับ  - ค่าหนังสือเรียน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  -ค่าอุปกรณ์การเรียน

จัดการศึกษาสําหรับศูนย์  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน      

เด็กเล็ก(ศพด.)  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

2 อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลตูม 2,000,000  1,344,000 ต.ตูม กองการ

จํานวน 4 โรงเรียน เป็นค่าอาหาร อ.ปักธงชัย ศึกษา

กลางวันให้แก่นักเรียนในโรงเรียน จ.นครราชสีมา

สังกัด สพฐ. จํานวน 4 แห่ง

ในเขตพื้นที่ตําบลตูม จัดสรรในอัตรา

คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 

เด็กเล็ก,อนุบาล,ป.1-ป.6

 - โรงเรียนวัดพรหมราช

 - โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
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ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.

 - โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี

 - โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์

3 โครงการจัดงานวันเด็ก ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนตาม 150,000     20,000 ต.ตูม กองการ

แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี อ.ปักธงชัย ศึกษา

2565 จ.นครราชสีมา
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4.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณี ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 150,000     50,000 ต.ตูม กองการ

ลอยกระทง บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

2 โครงการจัดงานประเพณี ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 150,000     30,000 ต.ตูม กองการ

สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา

ไทย กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา

3 โครงการร่วมงานเทศกาล ไหมไทย ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 100,000     30,000 ต.ตูม กองการ

อําเภอปักธงชัย บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย ศึกษา

กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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       5.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2  แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสํานึกของเอกชน ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม และการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลําดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ดําเนินงานตามโครงการองค์การ 200,000    20,000 ต.ตูม สํานักปลัด

ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและ บริหารส่วนตําบล โดยการจัด อ.ปักธงชัย อบต.

การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี กิจกรรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ.นครราชสีมา
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1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000    ต.ตูม กองคลัง

สําหรับงานสํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง อ.ปักธงชัย

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ.นครราชสีมา

จํานวน 1 เครื่อง

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถยนต์บรรทุกติดตั้ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน 2,500,000        2,500,000     ต.ตูม กองช่าง

เครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า พร้อมกระเช้าไฟฟ้า อ.ปักธงชัย

จํานวน 1 คัน จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

บัญจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา
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1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000    ต.ตูม กองคลัง

สําหรับงานสํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดง อ.ปักธงชัย

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ.นครราชสีมา

จํานวน 1 เครื่อง

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถยนต์บรรทุกติดตั้ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน 2,500,000        2,500,000     ต.ตูม กองช่าง

เครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า พร้อมกระเช้าไฟฟ้า อ.ปักธงชัย

จํานวน 1 คัน จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

บัญจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราสีมา

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565
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