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ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน

ด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน

อื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้ว

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย

สามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ

แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  

หรอืได้รับแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท า

และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารท้องถิ่น”   

   

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  จึงได้

ด าเนนิการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด

แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมนให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มกีารประสานและบูรณาการ การท างานกับ

หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การ

ติดตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์

ต่อการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนและผูท้ี่เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ี 

 

         

 

              โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน

    

 

 



สำรบัญ  

เรื่อง               หน้ำ  

 

ส่วนที่  ๑  บทน ำ   

 ๑.  บทน า         ๑  

 ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      ๑  

 ๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๒ 

 ๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      ๔ 

  

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 ๑.  บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   ๕  

๒.  บัญชสีรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)    9  

3.  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)    ๑0 

4.   บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒/1)   72 

ภำคผนวก 

 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แบบ ผด. 
๐๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 



 

ส่วนที่ ๑ 

 

 
๑.  บทน ำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน

ด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน

อื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้ว

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย

สามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ

ได้รับแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 

ที่ตอ้งด าเนินการในพืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ

แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถื่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ

นั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

มนให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการ

จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ

สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

มน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมนให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพื่อให้… 

บทน ำบทน ำบทน ำ   
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(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  หนว่ยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่

ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ

โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการใน

พืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารท้องถิ่น”  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำรดังน้ี 

  ส่วนที่  ๑ บทน ำ ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย 

๑.  บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   

๒.  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  

 

 

 ขั้นตอนกำรจดัท ำ... 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

-๓- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน 

             ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562   

 

๔.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหำรท้องถ่ิน 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำ

วันนับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนใน

ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศ

ไ ว้ อ ย่ ำ ง น้อยส ำมสิ บ วั น นั บแต่ วั นที่ ตั้ ง

งบประมำณด ำเนินกำรฯ 

คณะกรรมกำรสนับสนุน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ

หนว่ยงานอื่นๆ  

คณะกรรมกำรสนับสนุน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมกำรสนับสนุน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

หนว่ยราชการ

ส่วนกลาง   

ส่วนภูมภิาค  



 

-๔- 

๔.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึน้ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ท าให้การใช้จา่ยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตาม

และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคีวามสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ด าเนนิงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตร์ท่ี 1.   ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15 8.11 3,603,708              10.92          กองชา่ง

รวมยทุธศาตร์ท่ี 1 15 8.11 3,603,708             10.92         

5

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวิีตและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศกึษา 6 3.24 3,070,167              0.93            กองการศกึษา

1.2 แผนงานสาธารณสขุ 13 7.03 295,000                  0.89            กองสาธารณสขุฯ

1.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2 0.12 130,000                  0.39            ส านกัปลดั

1.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 1 0.06 20,000                    0.06            ส านกัปลดั

รวมยทุธศาตร์ท่ี 2 22 10.45 3,515,167             2.28           

14,237,750           

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

ยทุธศาสตร์จงัหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรม ประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

1.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 1 0.54 30,000                    0.09            ส านกัปลดั

1.2 แผนงานงบกลาง 3 1.62 8,222,000              24.92          ส านกัปลดั

รวมยทุธศาตร์ท่ี 3 4 2.16 8,252,000             25.01         6

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5.   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการและการอนรุักษ์ ทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.แผนงานการเกษตร 5 2.70 80,000                    0.24            กองสง่เสริมการเกษตร

รวมยทุธศาตร์ท่ี 5 5 2.70 80,000                   0.24           

16,664,000             

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 10 5.41 473,000                 
1.43            

ส านกัปลดั               

กองการศกึษา

รวมยทุธศาตร์ท่ี 6 10 5.41 473,000                 1.43           

7

ยทุธศาสตร์ท่ี 7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 39 21.08 7,744,460              23.47         ส านกัปลดั

1.2 แผนงานบริหารงานคลงั 20 10.81 2,157,500              6.54            กองคลงั

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 3.24 280,000                  0.85            ส านกัปลดั

1.4 แผนงานการศกึษา 15 8.11 2,960,300               8.97           กองการศกึษา

1.5 แผนงานสาธารณสขุ 8 4.32 974,500                 2.95            กองสาธารณสขุฯ

1.6 แผนงานเคหะชุมชน 19 10.27 1,910,000               5.79           กองชา่ง,ส านกัปลดั

107 #NAME?

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยทุธศาสตร์ท่ี 7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 0.54 15,000                    0.05            กองการศกึษา,ส านกัปลดั 8

1.8.แผนงานการเกษตร 4 2.16 107,500                 0.33            กองสง่เสริมการเกษตร

1.9 แผนงานการพาณิชย์ 6 3.24 145,600                  0.44            กองชา่ง

1.10 แผนงานงบกลาง 4 2.16 596,765                 1.81            ส านกัปลดั

รวมยทุธศาตร์ท่ี 7 122 65.95 16,891,625           51.19         

รวมโครงการ/กิจกรรม 178 96.22 32,815,500       99.44          

864,865                 

 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตร์ท่ี 7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 9

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.54 8,000                      0.02            ส านกัปลดั

1.2 แผนงานบริหารงานคลงั 1 0.54 22,000                    0.07            กองคลงั

1.3 แผนงานเคหะชุมชน 4 2.16 124,500                  0.38            กองชา่ง

1.4 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.54 30,000                    0.09            กองชา่ง

รวมครุภัณฑ์ 7 3.78 184,500                 0.56            

รวมโครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ 185 100.00 33,000,000        100.00       

33,000,000            

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชสีรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

แบบ ผด. ๐๑ 
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280,000            
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32,815,500      32,966,000       
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร 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 เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมบารุงรักษา 781,708      พื้นที่ต าบลทุง่มน กองชา่ง

หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิ ครุภัณฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง 

 หรือสิง่สาธารณูปโภค หรือโครงการสร้างพื้นฐาน
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2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ถนนสาย อบต. ทม. 001  200,000       บา้นโซง หมู่ 1 กองชา่ง

เสริมเหลก็ บา้นโซง หมู่ที่ 1 จากที่นายวัชระ พจิารณ์ ถงึ ไร่ นายอมร พจิารณ์

 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 5.00 เมตร

 ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่

ผิวจราจรรวมไมน่อ้ยกวา่ 240 ตารางเมตร

 พร้อมดาดคอนกรีตกันนา้เซาะถนน 2 ขา้งทาง

 กวา้ง 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอยีด

ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารสว่นทุง่มนก าหนด 981,708      

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีกำรค้ำและกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภำคกำรเกษตร กำรพฒันำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้ได้มำตรฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562

คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา หรือ

ซอ่มแซมทรัพย์สนิ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

แบบ ผด.02 



ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง ถนนสาย อบต.ทม.013 จากถนนทางหลวงชนบท  100,000        บา้นโซง หมู่ 1 กองชา่ง

บา้นโซง หมู่ที่ 1 สายบา้นหนองคู-บา้นย่อ ถงึที่ นางสมหวัง พจิารณ์

( เสน้หนองแวงนอ้ย )ปริมาณงาน เสริมผิวดนิลูกรัง 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 2 เมตร ยาว 600 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรดนิลูกรังรวม

 ไมน่อ้ยกวา่ 180 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกรดเกลี่ย
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ปรับแตง่บดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอยีด

ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มนก าหนด

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ถนนสาย ถนน ยส.ถ.46-003    ระหวา่ง 300,000       บา้นเหลา่โป ่ กองชา่ง

เสริมเหลก็ บา้นเหลา่โป ่หมู่ที่ 2 โรงเรียนบา้นโซงเหลา่โปว่ทิยา ถงึ ล าหว้ยถม่ หมู ่2
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 

ยาว107เมตรหนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่

ผิวจราจรรวมไมน่อ้ยกวา่ 428 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหลท่างขา้งละ 0.00 - 0.30 เมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลทุง่มนก าหนด 400,000               

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีกำรค้ำและกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภำคกำรเกษตร กำรพฒันำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้ได้มำตรฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร
แบบ ผด.02 



ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2561        

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเหลก็ ถนนสาย ถนนทุง่มน 2 จากแยกบา้นนายประวทิย์  262,000       บา้นทุง่มน หมู่ 3 กองชา่ง

บา้นทุง่มน หมู่ที่ 3 แสวงแกว้ ถงึ แยกไปวัดทุง่สบายปริมาณงาน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 71 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่ผิวจราจร
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รวมไมน่อ้ยกวา่ 355 ตารางเมตรลงลูกรังไหลท่าง

ขา้งละ 0.30 เมตร รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มนก าหนด

6 โครงการกอ่สร้างไหลท่างคอนกรีต ถนนสาย ยส.ถ.46-002 จากบา้นโพนสมิ ถงึบา้น 300,000       บา้นโพนสมิ หมู่ 4 กองชา่ง

เสริมเหลก็ บา้นโพนสมิ หมู่ที่ 4 มะพริก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 1 เมตร

ระยะทาง2ฝ่ังยาวรวม555 เมตรหนา 0.15 เมตร 

หรือขนาดพื้นไมน่อ้ยกวา่ 555 ตารางเมตร

 รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลทุง่มนก าหนด

562,000               

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีกำรค้ำและกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภำคกำรเกษตร กำรพฒันำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้ได้มำตรฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

พ.ศ.2562        

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แบบ ผด.02 



ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2561        

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

7 โครงการกอ่สร้างถนนดนิ นางอยู่ ขยันทา ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 100,000        บา้นมะพริก หมู่ 5 กองชา่ง

บา้นมะพริก หมู่ที่ 5 กวา้ง2.50เมตรยาว250เมตรหนาเฉลี่ย0.30เมตร 

หรือปริมาตรดนิถมคันทางไมน่อ้ยกวา่ 279.30

ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแตง่บดอัดเรียบ
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ตลอดสาย รายละเอยีดตามแบบแปลน องคก์าร

บริหารต าบลสว่นทุง่มนก าหนด

8 โครงการกอ่สร้างถนนดนิ ถนนสาย จากบา้นนายสมงิ ยวนยีตลอดสาย   121,000       บา้นมะพริก หมู่ 5 กองชา่ง

บา้นมะพริก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน 

1. ถมดนิคันทาง จาก กม.0+000 - 0+100

 กวา้ง 2.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร

 2. ถมดนิคันทาง จาก กม.0+100 - 0+400 

กวา้ง 2.20 เมตร  หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร 

พร้อมเกรดกลี่ยปรับแตง่บดอัดเรียบตลอดสาย

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลทุง่มนก าหนด

221,000              

พ.ศ.2562        

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีกำรค้ำและกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภำคกำรเกษตร กำรพฒันำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้ได้มำตรฐำน

แบบ ผด.02 



ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2561        

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

9 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง ถนนสาย อบต.ทม.041จากบา้นนายธนา ขยันท า  300,000       บา้นดู่ หมู่ 6 กองชา่ง

บา้นดู่ หมู่ที่ 6 ถงึล าหว้ยถม่ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร

กวา้ง 3.80 เมตร ยาว 565 เมตร  หนาเฉลี่ย

0.15เมตร หรือปริมาตรดนิลูกรังรวมไมน่อ้ยกวา่ 

323 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแตง่
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บดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอยีดตามแบบแปลน

 องคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มนก าหนด

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ถนนสาย อบต. ทม.011 ระหวา่งบา้นนายขุนแผน  279,000       บา้นโซง หมู่ 8 กองชา่ง

เสริมเหลก็บา้นโซง หมู่ที่ 8 – เขตตาบลย่อปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือขนาดพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน่อ้ยกวา่392ตร.ม.

 ลงลูกรังไหลท่างขา้งละ 0.00 - 0.50 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลทุง่มนก าหนด

579,000              

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภำคกำรเกษตร กำรพฒันำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้ได้มำตรฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

พ.ศ.2562        

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีกำรค้ำและกำรท่องเท่ียว

แบบ ผด.02 



ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2561        

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ถนนสาย บา้นมะพริก ถงึ ถนน ทช.2002 300,000       บา้นมะพริก หมู่ 9 กองชา่ง

เสริมเหลก็บา้นมะพริก หมู่ที่ 9 (จากไร่นางสุวรรณ ถงึ ไร่ นางทองขาว สงิหค์รุธ)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 

ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาด
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พื้นที่ผิวจราจรรวมไมน่อ้ยกวา่ 400 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหลท่างขา้งละ0.50เมตร รายละเอยีดตาม

 แบบแปลนองคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มนก าหนด

12 คา่จ้างส ารวจ ออกแบบ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อจา้งออกแบบ 50,000          ทัง้ 9 หมู่บา้น กองชา่ง

ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง จา้งควบคุมงานที่จา่ยใหแ้กเ่อกชน หรือนติบิุคคล ในต าบลทุง่มน

13 เงนิชดเชยคา่ K ส าหรับงาน เพื่อเป็นรายจา่ยชดเชย คา่ K ส าหรับงานกอ่สร้าง 30,000          ทัง้ 9 หมู่บา้น กองชา่ง

กอ่สร้าง ในต าบลทุง่มน

380,000              

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีกำรค้ำและกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภำคกำรเกษตร กำรพฒันำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้ได้มำตรฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

พ.ศ.2562        

แบบ ผด.02 



ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2561        

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

14 อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาค เพื่อจา่ยในการตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟา้ขนาด30KVA 280,000       บา้นทุง่มน หมู่ 3 กองชา่ง

จังหวัดยโสธร ตามโครงการตดิตั้ง ส าหรับระบบประปา บา้นทุง่มน หมูท่ี่ 3

หมอ้แปลงไฟฟา้ระบบประปา 

บา้นทุง่มน หมู่ 3
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15 อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภมูภิาค เพื่อจา่ยในการตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟา้ขนาด30KVA 200,000       บา้นโซง หมู่ 8 กองชา่ง

จังหวัดยโสธร ตามโครงการตดิตั้ง ส าหรับระบบประปา บา้นโซง หมู ่8

หมอ้แปลงไฟฟา้ระบบประปา 

บา้นโซง  หมู่ 8

480,000              

รวมแผนงำนเคหะชุมชน   จ ำนวน    15     โครงกำร    เป็นเงนิ 3,603,708 บำท

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีกำรค้ำและกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภำคกำรเกษตร กำรพฒันำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้ได้มำตรฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

พ.ศ.2562        

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร
แบบ ผด.02 







  



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการจัดงานวันเดก็แหง่ชาติ

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตาม

โครงการจดังานวันเดก็แหง่ชาติ ประจ าปี 

2562 ในเขตพื้นที่ต าบลทุง่มน

60,000          

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

กองการศกึษา
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2

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา คา่จัดการเรียน  

การสอนของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เพื่อเปน็คา่สนบัสนนุใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศกึษา คา่จดัการเรียน  การสอน ดงันี้ 

        1.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นมะพริก     

     ตัง้ไว้   32,300   บาท                    

         2.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโซง     

  ตัง้ไว้   61,200   บาท                       

         3.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นทุง่มน  

  ตัง้ไว้   52,700   บาท                       

         4.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโพนสมิ 

 ตัง้ไว้   11,900   บาท 

158,000        

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

กองการศกึษา

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

เพื่อเปน็คา่สนบัสนนุใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศกึษา คา่อาหารกลางวัน

3 1.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นมะพริก

2.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโซง                  455,700       กองการศกึษา
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3.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นทุง่มน        

4.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโพนสมิ 

4 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร 1.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นมะพริก 19,570  บาท

สถานศกึษา คา่ใชจ้่ายในการจัด คา่หนงัสอืเรียน                    3,800  บาท 95,760          กองการศกึษา

การศกึษาส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ คา่อุปกรณ์การเรียน               3,800  บาท

(ศพด.)ส าหรับเดก็ปฐมวัย(อายุ3-5ป)ี คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน            3,800  บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน        8,170  บาท

2.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโซง  37,080  บาท

คา่หนงัสอืเรียน                     7,200  บาท

คา่อุปกรณ์การเรียน               7,200  บาท

คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน            7,200  บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน       15,480 บาท

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา คา่อาหาร

กลางวัน ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

(ต่อ) โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร 3.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นทุง่มน 31,900 บาท

สถานศกึษา คา่ใชจ้่ายในการจัด คา่หนงัสอืเรียน                      6,200   บาท

การศกึษาส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ คา่อุปกรณ์การเรียน                6,200   บาท

19

(ศพด.)ส าหรับเดก็ปฐมวัย(อายุ3-5ป)ี คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน             6,200   บาท

4.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโพนสมิ 7,210บาท

คา่หนงัสอืเรียน                     1,400   บาท

คา่อุปกรณ์การเรียน               1,400   บาท

คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน             1,400   บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน           3,010  บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

เพื่อจา่ยเป็นเงนิสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต

ต าบลทุง่มน ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นมะพริก                  

  ตัง้ไว ้38,630 บาท
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2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นโซง                   

  ตัง้ไว ้        73,195   บาท

5
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นทุง่มน              

   ตัง้ไว ้        63,030   บาท
900,707       กองการศกึษา

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นโพนสมิ              

  ตัง้ไว ้       14,232    บาท

5.โรงเรียนบา้นทุง่มน                      

           ตัง้ไว ้      223,652   บาท

6.โรงเรียนบา้นมะพริกดูโ่พนสมิ                    

ตัง้ไว ้      343,610   บาท

7.โรงเรียนโซงเหลา่โปว่ทิยา                        

ตัง้ไว ้      144,358   บาท

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

คา่อาหารเสริม (นม)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุคา่อาหารกลางวัน

ใหก้บัโรงเรียน ดงันี้

6

   1.โรงเรียนบา้นทุง่มน                         

         ตัง้ไว้       440,000   บาท
1,400,000     กองการศกึษา 21

   2.โรงเรียนโซงเหลา่โปว่ิทยา                 

        ตัง้ไว้       284,000   บาท

   3.โรงเรียนบา้นมะพริกดูโ่พนสมิ            

           ตัง้ไว้       676,000   บาท

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    6     โครงการ    เป็นเงนิ 3,070,167 บาท

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

อุดหนนุคา่อาหารกลางวันใหก้บั

โรงเรียน 3 โรงเรียน

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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พ
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1
โครงการควบคมุและปอ้งกนั

โรคตดิตอ่ตา่งๆ ภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการควบคมุและปอ้งกนัโรคตดิตอ่ เชน่ 

โรคไขห้วัดใหญ ่ฯลฯ

            20,000

ทัง้ 9 หมู่บา้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

2
โครงการควบคมุและปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออกก าจัดลกูน้ ายุงลาย

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการควบคมุและปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออกก าจดัลกูน้ ายุงลาย 

            20,000

ทัง้ 9 หมู่บา้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ 22

3
โครงการสง่เสริมและรณรงคป์อ้งกนั

โรคพษิสนุขับา้และท าหมนัหมาแมว

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการสง่เสริมและรณรงคป์อ้งกนัโรคพษิ

สนุขับา้และท าหมนัหมาแมว

30,000          

ทัง้ 9 หมู่บา้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

4
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 1 บา้นโซง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี ่1 บา้น

โซง ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

20,000          บา้นโซง หมู่ที่ 1
กอง

สาธารณสขุฯ

90,000          

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
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5
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 2 บา้นเหลา่โป่

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี ่2 บา้น

เหลา่โป่ ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562   

20,000          
บา้นเหลา่โป ่

หมู่ที2่

กอง

สาธารณสขุฯ
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6
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 3 บา้นทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุหมูท่ี่ 3 บา้น

ทุง่มน ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

20,000          
บา้นทุง่มน หมู่ที่

 3

กอง

สาธารณสขุฯ

7
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 4 บา้นโพนสมิ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุหมูท่ี่ 4 บา้น

โพนสมิ ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

20,000          
บา้นโพนสมิ หมู่

ที่ 4.

กอง

สาธารณสขุฯ

8
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 5 บา้นมะพริก

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี ่5 บา้น

มะพริก ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

20,000          
บา้นมะพริก หมู่

ที่ 5

กอง

สาธารณสขุฯ

80,000                 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
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9
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 6 บา้นดู่

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี ่6 บา้นดู ่

ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2562  

20,000          บา้นดู่ หมู่ที่ 6
กอง

สาธารณสขุฯ
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10
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 7 บา้นทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี ่7 บา้น

ทุง่มน ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

20,000          
บา้นทุง่มน หมู่ที่

 7

กอง

สาธารณสขุฯ

11
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 8 บา้นโซง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี่ 8 บา้น

โซง ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

20,000          บา้นโซง หมู่ที่ 8
กอง

สาธารณสขุฯ

12
อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 9 บา้นมะพริก

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี่ 9 บา้น

มะพริก ใหก้บักรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

20,000          
บา้นมะพริกหมู่ที่

 9

กอง

สาธารณสขุฯ

80,000          

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
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13
อุดหนนุสาธารณสขุมลูฐานประจ า

หมู่บา้น ต าบลทุง่มน

เพื่อเปน็เงนิอุดหนนุโครงการดา้นงานสาธาร

สขุ ทัง้ 9 หมูบ่า้น โดยอุดหนนุใหห้มูบ่า้น

ละ 5,000  บาท  เพื่อด าเนนิการพัฒนา

งาน ทางดา้นสาธารณสขุของแตล่ะชุมชน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

45,000          

ทัง้ 9 หมู่บา้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

25

รวมแผนงานสาธารณสุข  จ านวน    13     โครงการ    เป็นเงนิ 295,000     บาท

          

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
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มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1

โครงการสง่เสริมอาชพีผู้สงูอายุ/

ผู้ดอ้ยโอกาส/ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดส์

ภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการสง่เสริมอาชพีผู้สงูอายุ/

ผู้ดอ้ยโอกาส/ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดสภ์ายใน

ต าบลทุง่มน   

50,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

26

2 วัสดกุอ่สร้าง

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดกุอ่สร้าง ส าหรับ

กอ่สร้าง  ซอ่มแซม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศยั

และพัฒนาคณุภาพชวีิตใหก้บั

ผู้ดอ้ยโอกาส  ผู้ยากไร่  ผู้พกิารหรือผู้

ยากจน 

80,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน    2     โครงการ    เป็นเงนิ 130,000      บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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
โครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพือ่

ตอ่ตา้นยาเสพตดิภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ

อบรมแกนน าเยาวชนเพื่อตอ่ตา้นยาเสพตดิ

ภายในต าบลทุง่มน 

20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

27

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน    1     โครงการ    เป็นเงนิ 20,000        บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 





















TH NiramitIT๙



1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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

คา่ใชจ้่ายโครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการ

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย

พลเรือน  (อปพร.)  

40,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

2
โครงการฝึกอบรมเครือขา่ยมสิเตอร์

เตอืนภยัต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกนัและชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภยัทางน  าใหก้บัเยาวชนในองคก์าร

บริหารสว่นต าบลทุง่มน

10,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

28

3
โครงการจัดท าแผนปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ

จดัท าแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ต าบลทุง่มน

25,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4

โครงการปอ้งกนัภยัจุดตรวจ จุด

สกดัและจุดบริการประชาชนในชว่ง

เทศกาลปใีหมส่งกรานต์

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการปอ้งกนัภยัจดุตรวจ จดุสกดัและ

จดุบริการประชาชนในชว่งเทศกาลปใีหม่

สงกรานตต์ าบลทุง่มน 

115,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน 4  โครงการ  เป็นเงนิ 190,000     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1

โครงการฝึกอบรมเพิม่

ประสทิธภิาพการท างานของกลุ่ม

อาชพีตา่งๆภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสทิธภิาพการ

ท างานของ   กลุม่อาชพีตา่งภายในต าบลทุง่

มน

30,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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30,000       บาทรวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2561        

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เบ ียยังชพีผู้สงูอายุ
เพื่อจา่ยเปน็คา่เบ ียยังชพีใหแ้กส่งูผู้อายุ

ตลอดป ี 
6,290,000     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3
0

2 เบ ียยังชพีคนพกิาร
เพื่อจา่ยเปน็คา่เบ ียยังชพีใหแ้กค่นพกิาร

ตลอดป ี 
1,920,000     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 เบ ียยังชพีผู้ปว่ยเอดส์
เพื่อจา่ยเปน็คา่เบ ียยังชพีใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์  

ตามบญัชรีายชื่อที่ไดรั้บอนมุตัจิากผู้บริหาร  
12,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

8,222,000 บาทรวมแผนงานงบกลาง      จ านวน  3    โครงการ   เป็นเงนิ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2562        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้้าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการและการอนรุักษ์ ทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.แผนงานการเกษตร

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน

ที่ กจิกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1
โครงกำรปลกูหญำ้แฝกเฉลมิพระ

เกยีรติ

เพือ่จ่ำยเปน็คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิ

โครงกำรปลกูหญำ้แฝก  
10,000          อบต.ทุง่มน

กองสง่เสริม

กำรเกษตร

2
โครงกำรปลกูปำ่ตำมแนวพระรำช

เสำวนย์ี

เพื่อจำ่ยเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิ

โครงกำรปลกูปำ่เฉลมิพระเกยีรติ 
20,000          อบต.ทุง่มน

กองสง่เสริม

กำรเกษตร

3
1

3 โครงกำรหนึ่งคนหนึ่งตน้หนึ่งฝน
เพื่อจำ่ยเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิ

โครงกำรหนึ่งคน หนึ่งตน้ หนึ่งฝน  
10,000          อบต.ทุง่มน

กองสง่เสริม

กำรเกษตร

4 โครงกำรรักน  ำ รักปำ่ รักษำแผ่นดนิ
เพื่อจำ่ยเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำร

โครงกำรรักน  ำ รักปำ่ รักษำแผ่นดนิ 
20,000          อบต.ทุง่มน

กองสง่เสริม

กำรเกษตร

5

โครงกำรสง่เสริมกำรเกษตรแบบ

ย่ังยืนตำมแนวทฤษฎใีหมแ่บบ

เศรษฐกจิพอเพยีงและกำรเกษตร

อนิทรีย์

เพื่อจำ่ยเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิ

โครงกำรสง่เสริมกำรเกษตรแบบย่ังยืน

ตำมแนวทฤษฎใีหมแ่บบเศรษฐกจิพอเพยีง

และกำรเกษตรอนิทรีย์

20,000          อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

กำรเกษตร

รวมแผนงานแผนงานการเกษตร จ้านวน 5 โครงการ เป็นเงนิ 80,000       บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนนิงาน ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต้าบลทุ่งมน  อ้าเภอค้าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน

ที่ กจิกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1

โครงกำรจัดงำนวันผู้สงูอำยุและ

สง่เสริมกำรใชป้ระสบกำรณ์ของ

ผู้สงูอำยุจัดรวบรวมเปน็ภมูปิญัญำ

ทอ้งถิ่น

เพื่อจำ่ยเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน

โครงกำรจดังำนวันผู้สงูอำยุและสง่เสริม

กำรใชป้ระสบกำรณ์ของผู้สงูอำยุจดั

รวบรวมเปน็ภมูปิญัญำทอ้งถิ่น  

50,000          อบต.ทุง่มน ส ำนกัปลดั

3
2

2
โครงกำรจัดงำนสบืสำนประเพณี

ลอยกระทงต ำบลทุง่มน

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรจดังำนสบืสำนประเพณีลอย

กระทงต ำบลทุง่มน  ประจ ำปี

งบประมำณ  2562 

           60,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

3

โครงกำรมอบรมบรรพชำสำมเณร

และบวชศลีจำริณีภำคฤดรู้อน 

ประจ ำปงีบประมำณ 2562

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรอบรมบรรพชำสำมเณรและบวช

ศลีจำริณีภำคฤดรู้อน ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

           80,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

4

โครงกำรสบืสำนประเพณีแหเ่ทยีน

พรรษำต ำบลทุง่มน ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรสบืสำนประเพณีแหเ่ทยีนพรรษำ

ต ำบลทุง่มน ประจ ำปงีบประมำณ  2562

             5,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

195,000         

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน

ที่ กจิกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

5

โครงกำรอนรัุกษว์ัฒนธรรมจำรีต

ประเพณีและภมูปิญัญำทอ้งถิ่น

ประจ ำต ำบลทุง่มน

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรอนรัุกษว์ัฒนธรรมจำรีตประเพณี

และภมูปิญัญำทอ้งถิ่นประจ ำต ำบลทุง่มน

           30,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

3
3

6 อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนบำ้นทุง่มน

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรม

คณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

           30,000 โรงเรียนบำ้นทุง่มน กองกำรศกึษำ

7
อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนโซงเหลำ่โป่

วทิยำ

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรม

คณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

           30,000
โรงเรียนโซงเหลำ่

โปว่ทิยำ
กองกำรศกึษำ

8
อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนบำ้นมะพริกดู่

โพนสมิ

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรม

คณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน ประจ ำปี

งบประมำณ 2562

           30,000
โรงเรียนบำ้นมะ

พริกดู่โพนสมิ
กองกำรศกึษำ

9
อุดหนนุใหก้บัที่วำ่กำรอ ำเภอค ำ

เขื่อนแกว้

เพื่อจำ่ยเปน็เงนิอุดหนนุอ ำเภอค ำเขื่อนแกว้

โครงกำรสนบัสนนุกำรจดังำนประเพณีบญุ

บัง้ไฟจงัหวัดยโสธร

             8,000
ที่วำ่กำรอ ำเภอค ำ

เขื่อนแกว้
กองกำรศกึษำ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

แบบ ผด.02 



128,000         

ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน

ที่ กจิกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

10

อุดหนนุใหก้บัคณะกรรมกำรหมู่บำ้น

 ในต ำบลทุง่มน ทัง้ 3 โซน ใน

โครงกำรสบืสำนประเพณีบญุบัง้ไฟ 

ประจ ำปงีบประมำณ 2562

เพื่อเปน็เงนิอุดหนนุโครงกำรสบืสำน

ประเพณีบญุบัง้ไฟ ทัง้ 3 โซน                 

 โซนที ่1.  หมู ่1,2,8 ตัง้ไว้   50,000  

บำท โซนที ่2  หมู ่3,7    ตัง้ไว้   

50,000  บำทโซนที ่3 หมู ่4,5,6,9  ตัง้

ไว้   50,000  บำท

         150,000
9 หมู่บำ้น ใน

ต ำบลทุง่มน
กองกำรศกึษำ

3
4

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    10     โครงการ    เป็นเงนิ 473,000     บาท

 

  

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เพือ่จ่ายเปน็เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล  

จ านวน 12 เดอืน

514,080        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3
5

2 เงนิคา่ตอบแทนประจ า เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่  42,120           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ต าแหนง่นายก/รองนายก
นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลและเงนิ

คา่ตอบแทน

ประจ าต าแหนง่รองนายกองคก์ารบริหาร

สว่นต าบล

3
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง

นายก

เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบล และเงนิ

คา่ตอบแทนพเิศษรองนายกองคก์ารบริหาร

สว่นต าบล /เดอืน จ านวน 12 เดอืน

42,120           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4 เงนิคา่ตอบแทนเลขานกุาร/ เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ 86,400           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

 นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล
นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล จ านวน 12 

เดอืน

684,720              

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา เพือ่จ่ายเปน็เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน 1,713,600     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
ประธานสภา/สมาชกิสภาองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลจ านวน  12 เดอืน

3
6

6 เงนิเดอืนพนกังาน เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 1,870,000     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

 จ านวน 12 เดอืน  

7 เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน เพือ่จ่ายเปน็เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนปลดั 84,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

องคก์ารบริหารสว่นต าบล จ านวน12 เดอืน

  

8 เงนิประจ าต าแหนง่ เพือ่จ่ายเปน็เงนิประจ าต าแหนง่พนกังาน    126,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล  

หวัหนา้ส านกัปลดั  จ านวน 12 เดอืน

3,793,600           

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง     950,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

จ านวน 12  เดอืน

10 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชพีชัว่คราว 95,640           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3
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 ส าหรับพนกังานจา้ง จ านวน 12 เดอืน

11

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

(1)เพื่อจา่ยเปน็เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

รณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้ง 

129,500         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

2)เพื่อจา่ยเปน็คา่ปว่ยการใหแ้กอ่าสาสมคัร

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หรือคา่ใช่

จา่ยในลกัษณะเดยีวกนักบัคา่ตอบแทนหรือ

1,175,140           

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

12 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน เพื่อจา่ยเปน็เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา  5,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

นอกเวลาราชการ ราชการใหก้บัพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง

ที่ไดรั้บอนมุตัใิหป้ฏบิตัหินา้ที่นอกเวลาราชการปกติ

3
8

 หรือ วันหยุดราชการ  

13 คา่เชา่บา้น เพื่อจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบล 108,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ตามสทิธทิี่จะไดรั้บ

14 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรของ 15,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

พนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิี่ควรจะไดรั้บ

15 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการตา่งๆ

เพื่อจา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่

บริการตา่งๆ เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมา

บริการ หรือคา่จา้งเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ  420,000        

 อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

548,000               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

16
โครงการคา่จ้างเพือ่ศกึษา วจิัย

ประเมนิผลความพงึพอใจ

เพื่อศกึษา วจิัย  ประเมนิผลความพงึพอใจ ของ

ประชาชนที่ในการปฏบิัตงิานราชการโครงการ

ตา่ง ๆที่มผีลตอ่ประชาชน เพื่อทราบระดับความ

พงึพอใจหรือผลส าเร็จของงาน  20,000          

 อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3
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17 รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร (1)คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  45,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

(2)คา่เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่นหรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

(3)  คา่ใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนา/รัฐพธิี

18

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

เพื่อจา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน่  คา่

เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก

120,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

185,000               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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ค
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.ย

.
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.
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เม
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.

พ
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ย.
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ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

19 โครงการสนบัสนนุการเลอืกตั้งทั่วไป เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเลอืกตัง้ 390,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มน

40

ตามที่กฎหมายก าหนด  

20

โครงการเปดิวสิยัทศันแ์ละการ

พัฒนาประสทิธภิาพการท างาน

ของ อบต.

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเปดิ

วสิัยทัศนแ์ละการพัฒนาประสทิธภิาพการ

ท างานของ อบต. ของคณะผู้บริหาร สมาชกิสภา

องคก์ารบริหารสว่นต าบล พนักงานสว่นต าบล 

พนักงานจา้ง ผู้น าชุมชน ผู้สังเกตการณ์  150,000        

 อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

21 โครงการ อบต.เคล่ือนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต.
เคล่ือนที่ 25,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

22 โครงการเวทปีระชาคมกบั เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการจัดท า 20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาทอ้งถิน่ เพือ่จัดประชุมประชาคมทอ้งถิน่ 

 ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างานตา่งๆ 

เกีย่วกับจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 585,000               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
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ค.
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พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
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ค.

ก.
ย.

23 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคญัของชาติเพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการปอ้งกัน 10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

สถาบันส าคัญของชาตเิพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์

41

 เชน่ การจัดกจิกรรมกฬีานันทนาการ เพือ่สร้างความรู้รัก

สามัคคขีองประชาชนในชุมชน  

24 โครงการปรองดอง สมานฉนัท ์ เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการปรองดอง 20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

สร้างความสขุอย่างย่ังยืนแกป่ระชาชนสมานฉันทส์ร้างความสุขอย่างย่ังยืนแกป่ระชาชนเชน่

การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเขา้ใจ

 เพือ่สร้างทัศนคตแิละจิตส านกึทีด่งีามในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์

25 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม
เพื่อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ

เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรณีเป็นการ

จา้งเหมาทัง้คา่สิ่งของและคา่แรงงาน

80,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

110,000               

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

26 วัสดสุ านกังาน

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดสุ านกังาน  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน

ไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ 

45,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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27 วัสดไุฟฟา้และวทิยุ

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดไุฟฟา้และวิทยุ  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน

ไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

4,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

28 วัสดงุานบา้นงานครัว

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิี

อายุการใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมด

ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

7,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

56,000                  

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

29 วัสดกุอ่สร้าง

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดกุอ่สร้าง  รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน

ไมยื่นนานสิ้นเปลอืงหมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ 

2,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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30 วัสดยุานพาหนะและขนสง่

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิี

อายุการใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมด

ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

31 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิี

อายุการใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมด

ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

220,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

242,000               

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร
แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

32 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิี

อายุการใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมด

ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

15,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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33 วัสดคุอมพวิเตอร์

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน

ไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

34 คา่ไฟฟา้

เพื่อจา่ยเปน็คา่ไฟฟา้ในส านกังาน/ในที่

สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ใน

ความดแูลรับผิดชอบขององคก์ารบริหาร

สว่นต าบล 

150,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

195,000        

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

35 คา่บริการโทรศพัท์

เพื่อจา่ยเปน็คา่โทรศพัทพ์ื้นฐาน  คา่

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ฯลฯ  และใหห้มายความ

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักลา่ว

และคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นเกี่ยวกบัการใชบ้ริการ  

เชน่  คา่เชา่เคร่ือง  คา่เชา่หมายเลข

โทรศพัท์    คา่บ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ 

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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36 คา่บริการไปรษณีย์

เพื่อจา่ยเปน็คา่บริการไปรษณีย์ คา่ธนาณัต ิ

คา่ดวงตราไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิในระบบบริหาร

การเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

(GFMIS) 

2,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

37 คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล

เพื่อจา่ยเปน็คา่น้ าประปาในส านกังาน/ในที่

สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ใน

ความดแูลรับผิดชอบขององคก์ารบริหาร

สว่นต าบล 

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

22,000                 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร
แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

38 คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เพื่อจา่ยเป็นคา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

เชน่  คา่โทร ภาพ(โทรสาร)  คา่เทเลกซ์  คา่วทิยุ

ตดิตามตัว  คา่วทิยุสื่อสาร  คา่สื่อสารผ่าน

ดาวเทยีม  คา่ใชจ้า่ยเกี่ยวกับการใชร้ะบบ

อนิเทอร์เน็ตรวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่

สื่อสารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของอบต.

ทุง่มน เชน่  คา่เคเบิ้ลทวี ี คา่เชา่ชอ่งสัญญาณ

ดาวเทยีม เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดังกลา่ว และ

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการใชบ้ริการ  

145,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

46

1)อุดหนุนโครงการจัดงานวันปยิมหาราช 1,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

39 เงนิอุดหนนุสว่นราชการ

2)อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทร

เทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม

1,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3)อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลมิพระชนมพรรษา

 12 สงิหามหาราชนิี
1,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไปจ านวน 39      โครงการ    เป็นเงนิ 7,744,460  บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร
แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 เงนิเดอืนพนกังาน
เพื่อจา่ยเปน็เงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น

ประจ าปี  4  อัตรา จ านวน 12  เดอืน  
1,210,000      อบต.ทุง่มน กองคลงั
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2 เงนิประจ าต าแหนง่

เพื่อจา่ยเปน็เงนิประจ าต าแหนง่ผู้อ านวยการ

กองคลงั ในอัตรา เดอืนละ  3,500  บาท  

จ านวน 12 เดอืน 

42,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

3 คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง
เพื่อจา่ยเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจา้งตาม

ภารกจิ  3  อัตรา จ านวน 12  เดอืน
467,000        อบต.ทุง่มน กองคลงั

4 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

ส าหรับพนกังานจา้งตามภารกจิ  3  อัตรา  

จ านวน 12 เดอืน 

14,500           อบต.ทุง่มน กองคลงั

5

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

 เพื่อจา่ยเปน็เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

กรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  และ

พนกังานจา้ง  

70,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

1,803,500            

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่นต าบลและ

พนกังานจา้ง ที่ไดรั้บอนมุตัใิหป้ฏบิตัหินา้ที่

นอกเวลาราชการปกต ิหรือ วันหยุดราชการ  

5,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั
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7 คา่เชา่บา้น
เพื่อจา่ยเปน็คา่เชา่บา้นของพนกังานสว่น

ต าบลตามสทิธทิี่จะไดรั้บ  
108,000         อบต.ทุง่มน กองคลงั

8 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเปน็เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของ

พนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิี่ควรจะไดรั้บ  
41,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

9 คา่จ้างเหมาบริการตา่งๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการตา่งๆ ดงันี้  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื

5,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั

10 คา่ธรรมเนยีมและคา่บริการตา่งๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่ธรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีน

ในราชการของ อบต. ทุง่มน เชน่

คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนหลกัสตูร

ตา่งๆ เปน็ตน้

           30,000  อบต.ทุง่มน กองคลงั

189,000               

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ
เพื่อจา่ยเปน็ในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่  

คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก

38,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั
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12
โครงการการสร้างจิตส านกึในการ

ช าระภาษทีอ้งถิ่น

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ

สร้างจติส านกึในการช าระภาษทีอ้งถิ่น
5,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั

13 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ

จดัท าแผนที่ภาษ ี เพื่อปรับปรุงและมี

ฐานขอ้มลูไว้รองรับการพัฒนา   เพิ่ม

ศกัยภาพการจดัเกบ็รายไดข้ององคก์าร

บริหารสว่นต าบลทุง่มน 

35,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

14 โครงการส ารวจภาษนีอกสถานที่

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการส า

ราจภาษนีอกสถานที ่ เพื่อปรับปรุงและมี

ฐานขอ้มลูไว้รองรับการพัฒนาเพิ่มศกัยภาพ

การจดัเกบ็รายไดข้ององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลทุง่มน   

5,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั

83,000                 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมเพื่อจา่ยเปน็คา่

ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเพื่อใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิกรณีเปน็การจา้งเหมาทัง้

คา่สิ่งของและคา่แรงงาน  

10,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

50

16 วัสดสุ านกังาน

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดสุ านกังาน  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน

ไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้  

35,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

17 วัสดไุฟฟา้และวทิยุ

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดไุฟฟา้และวิทยุ  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน

ไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ 

3,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั

48,000                 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

18 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิี

อายุการใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมด

ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้  

4,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั
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19 วัสดคุอมพวิเตอร์

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน

ไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้  

25,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

20 คา่บริการไปรษณีย์

เพื่อจา่ยเปน็คา่บริการไปรษณีย์  คา่

ธนาณัต ิ คา่ดวงตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตู้

ไปรษณีย์  คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิในระบบ

บริหารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบ

อเิลก็ทรอนกิส์(GFMIS) และคา่ใชจ้า่ยอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง

5,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั

รวมแผนงานบรหิารงานคลัง จ านวน  20   โครงการ    เป็นเงนิ 2,157,500  บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดวุิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่

มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  

สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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2 วัสดเุคร่ืองแตง่กาย

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดวุิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่

มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  

สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  

80,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงนิ 280,000     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 เงนิเดอืนพนกังาน

เปน็เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล ต าแหนง่ 

ผู้อ านวยการกองการศกึษา ระดบัตน้  1 

อัตรา และต าแหนง่ครูผู้ดแูลเดก็ จ านวน 5 

อัตรา  จ านวน  12  เดอืน

1,714,400     อบต.ทุง่มน กองการศกึษา
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2 เงนิประจ าต าแหนง่

เปน็เงนิประจ าต าแหนง่ ของพนกังานสว่น

ต าบลที่มสีทิธไิดรั้บ ตามอัตราระเบยีบ 

กฎหมายก าหนด จ านวน   12  เดอืน

42,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

3 เงนิวทิยฐานะ

เปน็เงนิวิทยฐานะช านาญการ  ของพนกังาน

ที่มสีทิธไิดรั้บตามระเบยีบกฎหมายก าหนด 

จ านวน   12  เดอืน

42,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

4 คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่จา้งพนกังานจา้งตาม

ภารกจิ ต าแหนง่ ผู้ชว่ยครูผู้ดแูลเดก็ จ านวน

 12 เดอืน 

755,200       อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

5 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ครองชพีชั่วคราวพนกังาน

จา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่ผู้ชว่ยครูผู้ดแูล

เดก็ จ านวน 12 เดอืน

59,700         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

2,613,300            

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยเปน็คา่ประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

กรณีพเิศษ (เงนิรางวัลประจ าป)ีส าหรับ

พนกังานสว่นต าบลหรือขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่นพนกังานจา้งตามสทิธขิองพนกังาน

สว่นต าบลพนกังานจา้งตามระเบยีบ 

กฎหมายที่ก าหนด

90,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา
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7
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล

และพนกังานจา้งหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมาย 

ปฏบิตัหินา้ที่นอกเวลาราชการหรือ

วันหยุดราชการ 

              3,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

8 คา่เชา่บา้น

เพื่อจา่ยเปน็คา่เชา่บา้นใหแ้ก่ พนกังานสว่น

ต าบลที่ไมม่บีา้นพักของตนเอง และไดเ้ชา่

บา้นพักเพื่ออยู่อาศยั ตามสทิธทิี่พงึมแีละ

ตามระเบยีบ กฎหมายก าหนด

           30,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

123,000               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนเงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร ส าหรับขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น หรือผู้มสีทิธิ์เบกิเงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

5,000            อบต.ทุง่มน กองการศกึษา
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10
คา่ธรรมเนยีม และคา่ลงทะเบยีน

ตา่ง ๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีน

ในราชการ ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล 

เชน่คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนในการ

สง่พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้งไป

ฝึกอบรมสมัมนา

            40,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

11
คา่จ้างเหมาบริการในการปฏบิตัิ

ราชการอื่นๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่จา้งเหมาบริการบคุคล ชว่ย

ปฏบิตัริาชการในกองการศกึษา ศาสนา 

วัฒนธรรม

84,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

12 คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ

เพื่อจา่ยเปน็ในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่  

คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก

 ฯลฯ

40,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

169,000               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม

เพื่อจา่ยคา่บ ารุงรักษาซอ่มแซม วัสด ุ

ครุภณัฑต์า่ง ๆที่อยู่ในความดแูลของ อบต. 

เชน่ รถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ ตู ้โตะ๊เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองอัดส าเนา วัสดตุา่ง ๆ 

ฯลฯ 

5,000            อบต.ทุง่มน กองการศกึษา
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14 วัสดสุ านกังาน

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดสุ านกังาน  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพ

ไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้าน

ไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ 

30,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

15 วัสดคุอมพวิเตอร์

เพื่อจา่ยเปน็คา่ซื้อวัสดคุอมพวิเตอร์ เชน่ 

แผ่นดสิก ์โปรแกรมเมนบอร์ด เมาส ์ตลบัผง

หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ์ แบบเลเซอร์ 

หวัพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพ์

คอมพวิเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง ที่ใชใ้นกอง

การศกึษาและศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ

20,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    15     โครงการ    เป็นเงนิ 2,955,300  บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 เงนิเดอืนพนกังาน

เพื่อจา่ยเปน็เงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น

ประจ าปี 1  อัตราเปน็เงนิ 80,000 บาท  

โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 

80,000          อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

2 คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง
เพื่อจา่ยเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  2  

อัตรา  จ านวน  12  เดอืน
216,000        อบต.ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

57

3 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

ส าหรับพนกังานจา้ง2 อัตรา  จ านวน  12  

เดอืน

24,000          อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

4

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยเปน็เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

กรณีพเิศษ อันมลีกัษณะเปน็เงนิรางวัล

ประจ าปสี าหรับพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 

ลกูจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

16,500          อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

5
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่นต าบลที่

ไดรั้บอนมุตัใิหป้ฏบิตัหินา้ที่นอกเวลาราชการ

ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ  

2,000            อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

338,500               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการตา่งๆ ดงันี้  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก  คา่

ก าจดัสิ่งปฏกิลู  คา่ระวางบรรทกุ  คา่เชา่

ทรัพย์สนิ (ยกเว้น  คา่เชา่บา้น)คา่โฆษณาและ

เผยแพร่ (รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทยุ  กระจาย

เสยีง  โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพมิพ์

ตา่งๆ) คา่ลงทะเบยีน คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ  คา่

เบี้ยประกนั  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดตีาม

ค าพพิากษา  คา่จา้งเหมาบริการ(OTOS) 

หรือคา่จา้งเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทนี้  คา่ตดิตัง้ไฟฟา้ คา่ตดิตัง้

ประปาฯ คา่ตดิตัง้โทรศพัท์ คา่ตดิตัง้

เคร่ืองรับสญัญาณตา่งๆ ฯลฯ  

572,000       อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

58
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดวุิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่

มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  

สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  

60,000          อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

59

8 อุดหนนุอ าเภอค าเขื่อนแกว้

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุอ าเภอค าเขื่อนแกว้

โครงการสนบัสนนุการรับบริจาคโลหติ ถวาย

เปน็พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ ประจ าปงีบประมาณ   

พ .ศ.2562

4,000            อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

รวมแผนงานสาธารณสุข   จ านวน    8     โครงการ    เป็นเงนิ 974,500     บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 เงนิเดอืนพนกังาน
เพื่อจา่ยเปน็เงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น

ประจ าปี  2  อัตรา จ านวน 12  เดอืน 
         617,000 อบต.ทุง่มน กองชา่ง

2 เงนิประจ าต าแหนง่

เพื่อจา่ยเปน็เงนิประจ าต าแหนง่พนกังาน

ผู้อ านวยการกองชา่ง  ในอัตราเดอืนละ  

3,500  บาท จ านวน12 เดอืน 
42,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

60

3 คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง
เพื่อจา่ยเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  3  

อัตรา  จ านวน 12 เดอืน 
410,000        อบต.ทุง่มน กองชา่ง

4 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

ส าหรับพนกังานจา้ง 3  อัตรา  จ านวน  

12  เดอืน

40,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

1,109,000            

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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)คา่ประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (เงนิ

รางวัลประจ าป)ี จ านวน  40,000  บาท  

ส าหรับพนักงานสว่นต าบล หรือขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น พนักงานจา้ง ตามสทิธขิองพนักงานสว่น

ต าบล พนักงานจา้ง

61

(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจา้ง 

จ านวน 80,000 บาทเพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทน

บุคคลหรือคณะกรรมการตา่งๆ บุคคลหรือ

คณะกรรมการ เชน่ บุคคลหรือคณะกรรมการ

ซื้อหรือจา้ง บุคคลหรือคณะกรรมการ

ด าเนนิงานจา้งที่ปรึกษา บุคคลหรือ

คณะกรรมการด าเนนิการจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานกอ่สร้าง บุคคลหรือ

คณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาความ

เสยีหาย หรือบุคคลหรือคณะกรรมการอื่นใด

ตามระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

120,000               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

อบต.ทุง่มน กองชา่ง120,000        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและ

พนกังานจา้งหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมาย

5,000            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

7 คา่เชา่บา้น

เพื่อจา่ยเปน็คา่เชา่บา้นใหแ้ก่ พนกังานสว่น

ต าบลที่ไมม่บีา้นพักเปน็ของตนเอง และได้

เชา่บา้นพักเพื่ออยู่อาศยั ตามสทิธิ์ที่พงึม ี 

36,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง
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8 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนเงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุรส าหรับขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น หรือผู้มสีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร 

10,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

9
คา่ธรรมเนยีม และคา่ลงทะเบยีน

ตา่งๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีน

ในราชการของ อบต. เชน่ คา่ธรรมเนยีมและ

คา่ลงทะเบยีนในการสง่พนกังานสว่นต าบล 

พนกังานจา้งไปฝึกอบรมสมัมนา

40,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

91,000                 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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.

10
คา่จ้างเหมาบริการในการ

ปฏบิตังิานราชการอื่นๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่จา่งเหมาบริการบคุคล ชว่ย

ปฏบิตังิานราชการในกองชา่ง จ านวน 1 

อัตรา และเพื่อจา่ยเปน็คา่จา้งเหมาบริการ

ตา่งๆ เชน่ จา้งเหมาตดัหญา้,จา้งเหมาร้ือดนิ

ภายในทอ่และรางระบายน้ า ฯลฯ และเพื่อ

จา่ยเปน็คา่ลา้งและอัดขยายรูป ส าหรับงาน

กองชา่งและกจิกรรมตา่งๆ ของกองชา่งใน

การปฏบิตังิานราชการ ฯลฯ

100,000        อบต.ทุง่มน กองชา่ง
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11 คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ย ส าหรับเปน็ คา่เบี้ย

เลี้ยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที่พัก และคา่ใชจ้า่ย

อื่นๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรม

สมัมนา ของพนกังาน และคา่พาหนะในการ

เดนิทางไปราชการ 

25,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

12 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม

เพื่อจา่ยเปน็คา่บ ารุงรักษาซอ่มแซม วัสด ุ

ครุภณัฑต์า่งๆ ที่อยู่ในความดแูลของ อบต. 

เชน่ ตู ้โตะ๊ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองอัด

ส าเนาวัสดตุา่งๆ ฯลฯ รวมทัง้การซอ่มแซม

ระบบหอกระจายขา่วประจ าหมูบ่า้น

15,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

              140,000
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 วัสดสุ านกังาน

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดสุ านกังาน  เชน่  

กระดาษ  แฟม้ ปากกา  ดนิสอ สิ่งพมิพท์ี่ได้

จากการซื้อหรือจา้งพมิพ ์ ฯลฯ เปน็ตน้

15,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง
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14 วัสดกุอ่สร้าง

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดกุอ่สร้าง  เชน่ปนูซเีมนต ์

ยางมะตอยผสมเสร็จยางมะตอยน้ า 

เคร่ืองมอืชา่งฯลฯ 

40,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

15 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่  

เชน่  กระดาษเขยีนโปสเตอร์  พู่กนั  และส ี 

แผ่นซดีรูีปสหีรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้ง อัด

ขยาย บอร์ดประชาสมัพันธ ์เปน็ตน้  

5,000            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

16 วัสดคุอมพวิเตอร์

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์  เชน่ 

แผ่นดสิก ์โปรแกรมเมนบอร์ด เมาส ์ตลบัผง

หมกึ ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์แบบเลเซอร์

หวัพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพ์

คอมพวิเตอร์ และอื่น ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

25,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

85,000                 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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 วัสดไุฟฟา้และวทิยุ

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดัซื้อวัสดปุระเภท

ไฟฟา้และวิทยุ เชน่ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถา่ยไฟ

ฉาย  ฯลฯส าหรับงานซอ่มไฟฟา้สาธารณะ

105,000        อบต.ทุง่มน กองชา่ง
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18 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการตา่งๆ ดงันี้  คา่จา้งเหมาบริการ 

คา่บริการส าหรับการทิ้งขยะมลูฝอย หรือ

คา่จา้งเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา้ลกัษณะ

รายจา่ยประเภทนี้  ฯลฯ  

240,000        อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

19 วัสดอุื่น

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุอื่น เชน่ ถังขยะชนดิ

พลาสตกิ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติร ทรง

กลม ฝาเปดิดา้นบน แบบสวงิไดถ้อดไดห้รือแบบ

ผลัก   รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

20,000          อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

                               3
65,000

รวมแผนงานเคหะชุมชน   จ านวน    19     โครงการ    เป็นเงนิ 1,910,000  บาท

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 วัสดกุฬีา

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดัซื้อวัสด ุอุปกรณ์

การกฬีา เชน่ลกูฟุตบอล รายการอื่นๆที่อยู่

ในประเภทวัสดกุฬีา โดยการจดัหาสนบัสนนุ

ใหศ้นูย์กฬีาแตล่ะหมูบ่า้นชุมชน ตามความ

ตอ้งการของชุมชน ทัง้ 9 หมูบ่า้น 

15,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

66

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงนิ 15,000        บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.8.แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เงนิเดอืนพนกังาน

เพื่อจา่ยเปน็เงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น

ประจ าปี  1  อัตราเปน็เงนิ 80,000 บาท  

โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นทอ้งถิ่น

80,000          อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

67

2

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยเปน็เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

กรณีพเิศษ แกพ่นกังานสว่นต าบล จ านวน 

7,500  บาท

7,500            อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

3 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ
เพื่อจา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดังนี้  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนังสอืหรือ

เขา้ปกหนังสอื

10,000          อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

4

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

เพื่อจา่ยเปน็ในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่  

คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก

ฯลฯ

10,000          อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร จ านวน 4 โครงการ เป็นเงนิ 107,500     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.9 แผนงานการพาณิชย์

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1

คา่จ้างเหมาบริการในการซอ่ม

บ ารุงระบบประปาและ

คา่ธรรมเนยีมการตรวจวเิคราะห์

คณุภาพน้ า

      1.1เพื่อจา่ยเปน็คา่จา้งเหมาบริการ

ตา่งๆ ในการซอ่มแซมระบบประปาที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของ อบต.ทุง่มน เชน่ จา้ง

เหมาเปลี่ยนทรายกรอง จ านวน 5,000 บาท

                                  1.2 

คา่ธรรมเนยีมในการสง่ตวัอย่างน้ าเพื่อตรวจ

วิเคราะหค์ณุภาพน้ าประปา จ านวน 

10,000 บาท

15,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

68

2 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม

เพื่อจา่ยเปน็คา่ปรับปรุงระบบทอ่ประปา 

ระบบกรองประปาเคร่ืองสบูน้ าและ

ตูค้วบคมุ ที่อยู่ในความดแูลของกองชา่ง   

20,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

3 วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

คา่จดัซื้อวัสดปุระเภทวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ เชน่ ชุดตรวจสอบโคลฟิอร์ม

แบคทเีรีย  ชุดตรวจสอบคลอรีนอสิระ

หลงเหลอืในน้ า ฯลฯ 

5,000            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.9 แผนงานการพาณิชย์

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

4 วัสดอุื่น

ประเภทวัสดปุระปา จ านวน 20,000 บาท 

คา่วัสดทุี่เกี่ยวกบัระบบประปา เชน่ ทอ่ PVC 

ขอ้ตอ่ PVC สารสม้   คลอรีน  กาว   กรวด

ทรายกรอง   และ อื่น ๆ ฯลฯ  

20,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

69

5 คา่ไฟฟา้

เพื่อจา่ยเปน็คา่ไฟฟา้กจิการประปาที่อยู่ใน

ความดแูลรับผิดชอบขององคก์ารบริหาร

สว่นต าบล

84,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

6 คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล

คา่ตอ่ใบอนญุาตการใชน้้ าบาดาลของ 

กจิการประปาหมูบ่า้น ที่อยู่ในความดแูล

รับผิดชอบของอบต.ทุง่มน

1,600            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

รวมแผนงานการพาณิชย์ จ านวน 6 โครงการ เป็นเงนิ 145,600      บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.10 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

ของพนกังานจา้งกรณีนายจา้งในอัตราร้อย

ละ  5  ของคา่จา้งที่ อบต.จะตอ้งจา่ย เพื่อ

อุดหนนุเงนิคา่เบี้ยประกนัสงัคมของพนกังาน

จา้ง และผู้ดแูลเดก็ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  

150,960        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

7
0

2 ส ารองจ่าย

เพื่อส ารองจา่ย  เปน็รายจา่ยที่ตัง้ไว้เพื่อใช้

จา่ยกรณีฉกุเฉนิที่มสีาธารณภยัเกดิขึ้น  หรือ

บรรเทาปญัหาความเดอืนร้อนของประชาชน

เปน็สว่นรวมเทา่นัน้   และในการชว่ยเหลอื

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอื่นและจงัหวัดที่

ประสบสาธารณภยั  

200,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

350,960               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.10 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3
เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพในระดบั อบต.ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 

40  ของคา่บริการสาธารณสขุที่ไดรั้บจาก

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ     

91,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

7
1

4
เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.)

เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็

บ านาญของขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น(ก.บ.ท.)  

ตามพระราชบญัญัตบิ าเหนจ็บ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2500 โดย

ค านวณตัง้จา่ยในอัตราร้อยละ 1 ของ

ประมาณการรายรับทกุประเภทประจ าปี  

ตามงบประมาณรายจา่ยทั่วไป (ยกเว้น

พันธบตัร  เงนิกู ้ เงนิที่มผู้ีอุทศิให/้เงนิบริจาค

และเงนิอุดหนนุ) 

154,805        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานงบกลางจ านวน   4   โครงการ   เป็นเงนิ 596,765     บาท

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561        พ.ศ.2562        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ 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
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดี

หมกึ (Inkjet)

เพื่อจดัซื้อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ

ฉดีหมกึ (Inkjet) เปน็ไปตามเกณฑร์าคา

กลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ประกาศ ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561

8,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

7
2

8,000         บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไปจ านวน  1 โครงการ    เป็นเงนิ

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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1

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 19 นิ้ว)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ้ว) 

จ านวน 1 เคร่ือง ป็นไปตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

22,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

7
3

รวมแผนงานบรหิารงานคลังจ านวน   1    โครงการ    เป็นเงนิ 22,000       บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.3 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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พ
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1 กลอ้งวัดมมุแบบธรรมดา

เพื่อจดัซื้อกลอ้งวัดมมุแบบธรรมดา ชนดิ

อา่นคา่มมุไดล้ะเอยีด 1 ลปิดา จ านวน 1 

ชุดโดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานตาม 

มาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ

           86,000  อบต.ทุง่มน กองชา่ง

7
4

2 ไมส้ตา๊ฟอลมูเินยีมแบบชัก 4 เมตร

เพื่อจดัซื้อไมส้ตา๊ฟอลมูเินยีมขนาด 4 

เมตร แบบชัก จ านวน 1 อัน ตามราคา

ทอ้งตลาดทั่วไป

             4,500  อบต.ทุง่มน กองชา่ง

3

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ้ว)

โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานตามประกาศ

เกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ของกระทรวงดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ประจ าปี พ.ศ. 

2561

           29,500  อบต.ทุง่มน กองชา่ง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.3 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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7
5

4

เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อม

ตดิตั้งถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank  

Printer)

โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานตามประกาศ

เกณฑร์าคากลางและ     คณุลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ของกระทรวง

ดจิทิลั เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ประจ าปี 

พ.ศ. 2561

             4,500 อบต.ทุง่มน กองชา่ง

รวมแผนงานเคหะชุมชน    จ านวน    1      โครงการ    เป็นเงนิ 124,500     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

7
6

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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1
ซอ่มแซมทรัพย์สนิหรือบ ารุงรักษา

 ครุภณัฑ์

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม

บ ารุงรักษาครุภณัฑท์ี่มวีงเงนิเกนิ 

5,000  บาทตอ่คร้ัง ในการซอ่มแซม

ระบบประปา

           30,000   อบต.ทุง่มน  กองชา่ง

รวมแผนงานการพาณิชย์  จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงนิ 30,000       บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02/1 




