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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. ๒๕๖3 ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด

แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมนให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มกีารประสานและบูรณาการ การท างานกับ

หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การ

ติดตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  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)   78 

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. ๒๕๖3  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ

นั้น  และใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

มนให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการ

จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ

สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

มน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมนให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพื่อให้… 

บทน ำบทน ำบทน ำ   



 

2 

(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. ๒๕๖3  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. ๒๕๖3   

 

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 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

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 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

(ผด.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ 

(ผด.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงกำร/กจิกรรม/งบประมำณ(ครุภณัฑ)์ 

(ผด.02/1) 

 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1แผนงานการศกึษา 3 1.48 400,000                 1.13            กองการศกึษา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 15 7.39 3,055,850              8.62            กองชา่ง/กองคลงั 5

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  1 18 8.87 3,455,850              9.74           

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศกึษา 7 3.45 3,141,440              8.86            กองการศกึษา

1.2 แผนงานสาธารณสขุ 6 2.96 340,000                  0.96            กองสาธารณสขุฯ

1.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 3 0.16 180,000                  0.51            ส านกัปลดั

1.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 3 0.24 70,000                   0.20            ส านกัปลดั

1.5 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.49 30,000                    0.08            กองชา่ง

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  2 20 6.80 3,761,440             10.61          

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

แบบ ผด. ๐๑ 

 



14,034,580            

ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ที ่3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 6

1.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 4 1.97 210,000                  0.59            ส านกัปลดั

1.2 แผนงานงบกลาง 5 2.46 8,552,560              24.11          ส านกัปลดั

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  3 9 4.43 8,762,560             24.71         

ยุทธศาสตร์ที ่4.   ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

1.1.แผนงานการเกษตร 6 2.96 190,000                  0.54            กองสง่เสริมการเกษตร

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  4 6 2.96 190,000                 0.54            

17,905,120            

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ที ่5. ยุทธศาสตร์ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 10 4.93 650,000                  1.83            
ส านกัปลดั               

กองการศกึษา

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  5 10 4.93 650,000                  1.83           7

ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 43 21.18 7,816,040              22.04          ส านกัปลดั

1.2 แผนงานบริหารงานคลงั 21 10.34 2,546,500               7.18           กองคลงั

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 2.46 310,000                  0.87           ส านกัปลดั

1.4 แผนงานการศกึษา 17 8.37 3,225,000              9.09            กองการศกึษา

1.5 แผนงานสาธารณสขุ 8 3.94 1,361,740              3.84            กองสาธารณสขุฯ

1.6 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 0.49 10,000                    0.03            ส านกัปลดั

1.7 แผนงานเคหะชุมชน 19 9.36 2,037,500              5.74           กองชา่ง,ส านกัปลดั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 ส่งเสริมคุณภาพชวีิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

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

ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน (ตอ่)

8

1.8 แผนงานการเกษตร 4 1.97 301,600                  0.85            

1.9 แผนงานการพาณิชย์ 6 2.96 145,600                  0.41            

1.10แผนงานงบกลาง 3 1.48 472,670                 1.33            

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  6 127 62.56 18,226,650           51.39         

รวมโครงการ/กิจกรรม 190 93.60 35,046,500        98.81         

#REF!

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ใีนองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 0.99 185,000                 0.52            ส านกัปลดั

1.2 แผนงานบริหารงานคลงั 5 2.46 96,500                    0.27           กองคลงั 9

1.3แผนงานการศกึษา 2 0.99 84,500                    0.24            กองการศกึษา

1.4 แผนงานสาธารณสขุ 2 0.99 9,500                      0.03            กองสาธารณสขุฯ

1.5 แผนงานเคหะชุมชน 1 0.49 20,000                    0.06            กองชา่ง

1.6 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.49 25,000                    0.07            กองชา่ง

รวมครุภัณฑ์ 13 6.40 420,500                 1.19           

รวมโครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ 203 100.00 35,467,000       100.00       

35,467,000            

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชสีรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

แบบ ผด. ๐๑ 

 





ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน พ.ศ.2562        

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 80,000         ศพด.วัดทุง่มน กองกำรศกึษำ

ศพด.วัดบำ้นโพนสมิ

10

ศพด.บำ้นมะพริก

2 200,000       ศพด.วัดทุง่มน กองกำรศกึษำ

ศพด.วัดบำ้นโพนสมิ

ศพด.บำ้นมะพริก

ศพด.วัดบำ้นโซง

3 120,000       ศพด.ในพื้นที่ กองกำรศกึษำ

ต ำบลทุง่มน

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน  3  โครงการ    เป็นเงนิ 400,000     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

1.1 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

พ.ศ.2563        

โครงกำรจัดท ำปำ้ยชื่อศนูย์พัฒนำ

เดก็เลก็

เพื่อจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำปำ้ยชื่อศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กทัง้ ๓ แหง่ ศพด.วัดบำ้นทุง่มน ศพด.

วัดบำ้นโพนสมิ ศพด.บำ้นมะพริก รำยละเอยีดตำม

แบบแปลนองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่มนก ำหนด

โครงกำรปรับปรุงซอ่มแซม

อำคำรศนูย์พัฒนำเดก็เลก็
เพื่อจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรับปรุงซอ่มแซม

อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทัง้ภำยในและภำยนอก

อำคำร ทัง้ 4 แหง่ รำยละเอยีดตำมแบบแปลน

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่มนก ำหนด

โครงกำรกอ่สร้ำงสนำมเดก็เลน่

ของศนูย์พัฒนำเดก็เลก็
เพื่อจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรกอ่สร้ำงสนำมเด็กเลน่

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่มนก ำหนด

แบบ ผด.02 



ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน พ.ศ.2562        

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.

1 100,000        อบต. กองคลงั

11

รวมแผนงานบรหิารงานคลัง   จ านวน   1    โครงการ    เป็นเงนิ 100,000     บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ.2563        

โครงกำรกอ่สร้ำงอำคำรเกบ็

เอกสำร  สิ่งของ ครุภณัฑต์ำ่งๆ 

ของกองคลงั

เพื่อเป็นคำ่ โครงกำรกอ่สร้ำงอำคำรเก็บเอกสำร 

สิ่งของ ครุภัณฑต์ำ่งๆ ของกองคลัง ที่มคีรุภัณฑ์

ตอ้งเก็บรักษำ ในกจิกำรขององคก์ำรบริหำรสว่น

ต ำบลทุง่มน

แบบ ผด.02 



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.

2 เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรซอ่มแซมบ ำรุงรักษำ 467,850       พื้นที่ต ำบลทุง่มน กองชำ่ง

หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิ ครุภัณฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สร้ำง 

 หรือสิง่สำธำรณูปโภค หรือโครงกำรสร้ำงพื้นฐำน

12

3 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 412,000       บำ้นโซง หมู่ 1 กองชำ่ง

เสริมเหลก็ บำ้นโซง หมู่ที่ 1

879,850      

อบต.ทม.008  ( จำกสำมแยกไร่นำยอดุลย์ ถงึ 

สำมแยกไร่นำยวริำช   พจิำรณ์ )ปริมำณงำน 

 1.  ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง  5.00  เมตร  ยำว  70 

เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือขนำดพื้นที่ผิว

จรำจรรวมไมน่อ้ยกวำ่  350ตำรำงเมตร    

 2.  พร้อมดำดคอนกรีตกันน้ ำเซำะถนน 2 ขำ้งทำง

  ลำดเอยีงยำว 0.60 เมตร ระยะทำงยำวขำ้งละ 

70 เมตร  หนำ 0.10เมตร  รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนองคก์ำรบริหำรสว่นทุง่มนก ำหนด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

คำ่ซอ่มแซมบ ำรุงรักษำ หรือ

ซอ่มแซมทรัพย์สนิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ ผด.02 



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.

4 200,000       บำ้นเหลำ่โป ่ กองชำ่ง

13

5 280,000       บำ้นทุง่มน กองชำ่ง

หมู ่3

480,000              

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

โครงกำรกอ่สร้ำง ถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ บำ้นทุง่มน  หมู่ที่  3

สำย ถนนทุง่มน 2  จำกแยกบำ้นนำยประวทิย์   

แสวงแกว้ ถงึ แยกไปวัดทุง่สบำย  (จำก กม. 

0+262 - 0+359.50)ปริมำณงำน  ขนำดผิว

จรำจรกวำ้ง  5  เมตร  ยำว  97.50  เมตร  หนำ 

 0.15  เมตร  หรือขนำดพื้นที่ผิวจรำจรรวมไมน่อ้ย

กวำ่ 487.50 ตำรำงเมตร  ลงลูกรังไหลท่ำงขำ้ง

ละ  0.00 - 0.50  เมตร รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลก ำหนด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

โครงกำรถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้ำนเหลำ่โป่ หมูท่ี่  2

อบต.ทม.005 ( จำกสำมแยกไร่นำงนำล ี  พจิำรณ์

ถงึ สำมแยกทุง่มน - โพนทัน ) ปริมำณงำน  ขนำด

ผิวจรำจรกวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 90  เมตร หนำ 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรรวมไมน่อ้ยกวำ่ 

360 ตำรำงเมตร ลงลูกรังไหลท่ำงขำ้งละ 

0.00-0.30 เมตร รำยละเอยีดตำมแบบแปลน

องคก์ำรบริหำรสว่นทุง่มนก ำหนด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน พ.ศ.2562        

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.

6 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำ 387,000       บำ้นโพนสมิ หมู่ 4 กองชำ่ง

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

บำ้นโพนสมิ หมู่ที่ 4

7 39,000         บำ้นมะพริก หมู่ 5 กองชำ่ง

14

8 326,000       บำ้นมะพริก หมู่ 5 กองชำ่ง

365,000               

ถนนโพนสมิ 2(บำ้นนำงประมง  ค ำกอง ถงึ ล ำ

เหมอืงสำธำรณะ) ปริมำณงำน 1. กวำ้งภำยใน 

0.30 เมตร ระยะทำง 260 เมตร ลกึ 0.50 เมตร

พร้อมฝำปดิคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็  บำ้นมะพริก  หมู่ที่  5

ซอยโรงสกีลุม่อำชพี  ปริมำณงำน  ขนำดผิวจรำจร

กวำ้ง  1.80  เมตร ยำว  40  เมตร  หนำ  0.15 

เมตร  หรือขนำดพื้นที่ผิวจรำจรรวมไมน่อ้ยกวำ่  

72  ตำรำงเมตร รำยละเอยีดตำมแบบแปลน

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลทุง่มนก ำหนด

โครงกำรกอ่สร้ำงที่กรอง

น้ ำประปำหมู่บำ้น  หมู่ที่ 5

สถำนที่กอ่สร้ำง บำ้นมะพริก  หมูท่ี่  5  ต ำบลทุง่

มน อ ำเภอค ำเขื่อนแกว้ จังหวัดยโสธร แบบเลขที่ 

1211010 ,911007 , พร้อมดว้ยรำยกำร

เฉพำะแหง่ฯ ตำมแบบมำตรฐำนระบบประปำ

หมูบ่ำ้น แบบบำดำลขนำดใหญ ่และตำมแบบ 

อบต.ทุง่มนก ำหนด

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ.2563        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน พ.ศ.2562        

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.

9 183,000       บำ้นดู่ หมู่ 6 กองชำ่ง

15

10 178,000       บำ้นทุง่มน หมู่ 7 กองชำ่ง

361,000               

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ.2563        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำ

คอนกรีตเสริมเหลก็ บำ้นดู่ หมู่ที่ 6

ถนนดู ่2 (จำกบำ้นนำยนพินธ ์ ค ำตำ ถงึ บำ้นนำง

ลัด  พึ่งโพธิ์) ปริมำณงำน  

 1.  รำงระบำยน้ ำกวำ้งภำยใน 0.30  เมตร 

ระยะทำง ยำวรวม 67 เมตร  ลกึ 0.40 เมตร 

พร้อมฝำปดิคอนกรีตเสริมเหล็ก                      

2.  กอ่สร้ำงบอ่พักคอนกรีต 3 บอ่ 1.15 x 1.15 

ม.ลกึ 1.20 ม. รำยละเอยีดตำมแบบแปลน  อบต.

ทุง่มนก ำหนด

โครงกำรซอ่มสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็  บำ้นทุง่มน  หมู่ที่ 7

จำกแยกบำ้นนำงบำง  ประท ำมำ ถงึ ที่นำยชำล ี  

เดน่ดวง ( บำ้นทุง่มน - บำ้นดงเจริญ ) ปริมำณงำน

 ดำดคอนกรีตกันน้ ำเซำถนน ลำดเอยีงยำว 0.60 

เมตร ( ตำมแบบที่ 1 )ระยะทำงยำว 113 เมตร 

หนำ 0.10 เมตร รำยละเอยีดตำมแบบแปลน

องคก์ำรบริหำรสว่นทุง่มนก ำหนด 

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน พ.ศ.2562        

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.

11 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต 203,000       บำ้นมะพริก หมู่ 9 กองชำ่ง

เหลก็บำ้นมะพริก หมู่ที่ 9
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12 คำ่จ้ำงส ำรวจ ออกแบบ เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อจำ้งออกแบบ 50,000          ทัง้ 9 หมู่บำ้น กองชำ่ง

ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้ำง จำ้งควบคุมงำนที่จำ่ยใหแ้กเ่อกชน หรือนติบิุคคล ในต ำบลทุง่มน

13 เงนิชดเชยคำ่ K ส ำหรับงำน เพื่อเป็นรำยจำ่ยชดเชย คำ่ K ส ำหรับงำนกอ่สร้ำง 30,000          ทัง้ 9 หมู่บำ้น กองชำ่ง

กอ่สร้ำง ในต ำบลทุง่มน

283,000              

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ.2563        

อบต.ทม.039 (จำกสวนยำงนำยณรงค ์  สำยค ำ

วงษ ์ถงึ ไร่มันนำยสุท ี  สำยค ำวงษ)์  ปริมำณงำน  

ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง  4.00  เมตร ยำว   90  

เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือขนำดพื้นที่ ผิว

จรำจรรวมไมน่อ้ยกวำ่  360  ตำรำงเมตร  ลง

ลูกรังไหลท่ำงขำ้งละ  0.30  เมตร  รำยละเอยีด

ตำมแบบแปลนองคก์ำรบริหำรสว่นทุง่มนก ำหนด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่ หนว่ยงำน พ.ศ.2562        

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.

14 100,000        บำ้นโซง หมู่ที่ 1 กองชำ่ง

15 100,000        บำ้นโซง หมู่ 8 กองชำ่ง

รวมแผนงานเคหะชุมชน   จ านวน    15   โครงการ    เป็นเงนิ 3,055,850  บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน้ าและโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ.2563        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ขยำยเขตไฟฟำ้แรงต่ ำ บำ้นโซง 

หมู่ที่ 1
เพื่อจำ่ยในกำรขยำยเขตไฟฟำ้แรงต่ ำ ถนนสำยจำก

บำ้น นำยอดุลย์  สลับศรี ถงึ ไร่ นำยวริำช  พจิำรณ์

ขยำยเขตไฟฟำ้แรงต่ ำ บำ้นโซง 

หมู่ที่ 8

เพื่อจำ่ยในกำรขยำยเขตไฟฟำ้แรงต่ ำ ถนนสำยริม

เหมอืง จำกที่นำ นำยทองอนิทร์  พจิำรณ์ ถงึนำ 

นำยสมชำย  เกื้อกูล
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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 

2563 ในเขตพื้นที่ต าบลทุง่มน
60,000          

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

กองการศกึษา

2 โครงการเปดิวสิยัทศันแ์ละการเพิม่

ประสทิธภิาพของบคุลากร

ทางการศกึษา

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดังานตามโครงการ

เปดิวิสยัทศันแ์ละการเพิ่มประสทิธภิาพของ

บคุลากรทางการศกึษา ประจ าปงีบประมาณ

 2563

40,000          

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

กองการศกึษา
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3 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการ

บริหารสถานศกึษา คา่จัดการเรียน  

การสอนของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เพื่อเปน็คา่สนบัสนนุใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศกึษา คา่จดัการเรียน  การสอน ดงันี้ 

        1.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นมะพริก     

     ตัง้ไว้   45,900   บาท                    

         2.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโซง     

  ตัง้ไว้   56,100   บาท                       

         3.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นทุง่มน  

  ตัง้ไว้   39,100   บาท                       

         4.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโพนสมิ 

 ตัง้ไว้   18,700   บาท 

159,800        

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.2563 พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 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.

4
เพื่อเปน็คา่สนบัสนนุใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศกึษา คา่อาหารกลางวัน

1.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นมะพริก

2.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโซง                  460,600        กองการศกึษา
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3.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นทุง่มน        

4.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโพนสมิ 

5 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบริหาร 1.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บา้นมะพริก 30,510  บาท

สถานศกึษา คา่ใชจ้่ายในการจัด คา่หนงัสอืเรียน              5,400  บาท 106,220        กองการศกึษา

การศกึษาส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ คา่อุปกรณ์การเรียน         5,400  บาท

(ศพด.)ส าหรับเดก็ปฐมวัย(อายุ3-5ป)ี คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน       8,100  บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน     11,610  บาท

2.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโซง  37,290  บาท

คา่หนงัสอืเรียน                6,600  บาท

คา่อุปกรณ์การเรียน          6,600  บาท

คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน       9,900  บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    14,190 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.2563 พ.ศ.2563

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 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 25,990 บาท

สถานศกึษา คา่ใชจ้่ายในการจัด คา่หนงัสอืเรียน                4,600   บาท

การศกึษาส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ คา่อุปกรณ์การเรียน          4,600   บาท
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(ศพด.)ส าหรับเดก็ปฐมวัย(อายุ3-5ป)ี คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน       6,900   บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    9,890  บาท

4.ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็วัดบา้นโพนสมิ 12,430บาท

คา่หนงัสอืเรียน              2,200   บาท

คา่อุปกรณ์การเรียน        2,200   บาท

คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน     3,300   บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    4,730  บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 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 ้54,900 บาท

21

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นโซง                   

  ตัง้ไว ้        67,100   บาท

6
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นทุง่มน              

   ตัง้ไว ้        46,760   บาท
906,820        กองการศกึษา

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นโพนสมิ              

  ตัง้ไว ้       22,370 บาท

5.โรงเรียนบา้นทุง่มน                      

           ตัง้ไว ้      235,850  บาท

6.โรงเรียนบา้นมะพริกดูโ่พนสมิ                    

ตัง้ไว ้      317,180   บาท

7.โรงเรียนโซงเหลา่โปว่ทิยา                        

ตัง้ไว ้      162,3660   บาท

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

คา่อาหารเสริม (นม)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

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

.
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ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุคา่อาหารกลางวัน

ใหก้บัโรงเรียน ดงันี้

7

   1.โรงเรียนบา้นทุง่มน                         

         ตัง้ไว้       464,000   บาท
1,408,000     กองการศกึษา 22

   2.โรงเรียนโซงเหลา่โปว่ิทยา                 

        ตัง้ไว้       320,000   บาท

   3.โรงเรียนบา้นมะพริกดูโ่พนสมิ            

           ตัง้ไว้       624,000   บาท

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    7   โครงการ    เป็นเงนิ 3,141,440  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.2563

อุดหนนุคา่อาหารกลางวันใหก้บั

โรงเรียน 3 โรงเรียน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

พ.ศ.2563

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

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการควบคมุและปอ้งกนั

โรคตดิตอ่ตา่งๆ ภายในต าบลทุง่มน
เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการควบคมุและปอ้งกนัโรคตดิตอ่ เชน่ 

โรคไขห้วัดใหญ ่ฯลฯ

           30,000

ทัง้ 9 หมู่บา้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

2 โครงการควบคมุและปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออกก าจัดลกูน้ ายุงลาย
เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการควบคมุและปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออกก าจดัลกูน้ ายุงลาย 

            50,000

ทัง้ 9 หมู่บา้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ 23

3 โครงการสง่เสริมและรณรงคป์อ้งกนั

โรคพษิสนุขับา้และท าหมนัหมาแมว
เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการสง่เสริมและรณรงคป์อ้งกนัโรคพษิ

สนุขับา้และท าหมนัหมาแมว

30,000          

ทัง้ 9 หมู่บา้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

4 อุดหนนุอ าเภอค าเขื่อนแกว้ เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุอ าเภอค าเขื่อนแกว้

โครงการสนบัสนนุการรับบริจาคโลหติ 

ถวายเปน็พระราชกศุลแดส่มเดจ็พระ

เจา้อยู่หวัฯ อ าเภอค าเขื่อนแกว้ ประจ าปี

งบประมาณ 

พ.ศ.2563  

5,000            
อ าเภอค าเขื่อน

แกว้

กอง

สาธารณสขุฯ

295,000        

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 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

.

มี.
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เม
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มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
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5 อุดหนนุโครงการตามพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสขุ หมู่ที่ 1 ถงึ หมู่ที่ 9
เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี ่1 -หมูท่ี่

 9  หมูบ่า้นละ 20,000 บาท ใหก้บั

กรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563

180,000        พื้นที่ต าบลทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

24

6 อุดหนนุสาธารณสขุมลูฐานประจ า

หมู่บา้น ต าบลทุง่มน
เพื่อเปน็เงนิอุดหนนุโครงการดา้นงาน

สาธารณสขุ ทัง้ 9 หมูบ่า้น โดยอุดหนนุให้

หมูบ่า้นละ 5,000  บาท  เพื่อด าเนนิการ

พัฒนางาน ทางดา้นสาธารณสขุของแตล่ะ

ชุมชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  

45,000          

ทัง้ 9 หมู่บา้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

รวมแผนงานสาธารณสุข  จ านวน    6    โครงการ    เป็นเงนิ 340,000      บาท

          

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

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.
ค
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เม
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ค.

ก.
ย.

1 โครงการสง่เสริมอาชพีผู้สงูอายุ/

ผู้ดอ้ยโอกาส/ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดส์

ภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการสง่เสริมอาชพีผู้สงูอายุ/

ผู้ดอ้ยโอกาส/ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดสภ์ายใน

ต าบลทุง่มน   

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

25

2 โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติ

ผู้สงูอายุต าบลทุง่มนภายในต าบลทุง่

มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการพัฒนาคณุภาพชวีิตผู้สงูอายุต าบล

ทุง่มนภายในต าบลทุง่มน
50,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 วัสดกุอ่สร้าง เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดกุอ่สร้าง ส าหรับ

กอ่สร้าง  ซอ่มแซม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศยั

และพัฒนาคณุภาพชวีิตใหก้บั

ผู้ดอ้ยโอกาส  ผู้ยากไร่  ผู้พกิารหรือผู้

ยากจน 

100,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน    3     โครงการ    เป็นเงนิ 180,000      บาท

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

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 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ

การท างานของกลุ่มอาชพีตา่งๆ

ภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสทิธภิาพการ

ท างานของกลุม่อาชพีตา่งภายในต าบลทุง่มน

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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2 โครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพือ่

ตอ่ตา้นยาเสพตดิภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ

อบรมแกนน าเยาวชนเพื่อตอ่ตา้นยาเสพตดิ

ภายในต าบลทุง่มน 

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพตดิ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิอุดหนนุอ าเภอค าเขื่อนแกว้

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

อ าเภอค าเขื่อนแกว้ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2563

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

70,000        บาท

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 3   โครงการ เป็นเงนิ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.5 แผนงานการพานชิย์

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
ซอ่มแซมทรัพย์สนิหรือบ ารุงรักษา 

ครุภณัฑ์

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม

บ ารุงรักษาครุภณัฑท์ี่มวีงเงนิเกนิ 5,000  

บาท ตอ่คร้ัง ในการซอ่มแซมระบบประปา

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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30,000        บาท

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

รวมแผนงานการพานชิย์ จ านวน 1   โครงการ เป็นเงนิ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

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.)  

50,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

2 โครงการฝึกอบรมเครือขา่ยมสิเตอร์

เตอืนภยัต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกนัและชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภยัทางน  าใหก้บัเยาวชนในองคก์าร

บริหารสว่นต าบลทุง่มน

10,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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3 โครงการฝึกซอ้มแผนปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ

จดัท าแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ต าบลทุง่มน เพื่อด าเนนิการอบรมและ

ด าเนนิการซอ้มแผนปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั

30,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4 โครงการปอ้งกนัภยัจุดตรวจ จุด

สกดัและจุดบริการประชาชนในชว่ง

เทศกาลปใีหมส่งกรานต์

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการปอ้งกนัภยัจดุตรวจ จดุสกดัและ

จดุบริการประชาชนในชว่งเทศกาลปใีหม่

สงกรานตต์ าบลทุง่มน 

120,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน 4  โครงการ  เป็นเงนิ 210,000     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.3 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2562        

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 ี  6,472,800    อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

29

2 เบ ียยังชพีคนพกิาร เพื่อจา่ยเปน็คา่เบ ียยังชพีใหแ้กค่นพกิาร

ตลอดป ี  1,910,420     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 เบ ียยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจา่ยเปน็คา่เบ ียยังชพีใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์  

ตามบญัชรีายชื่อที่ไดรั้บอนมุตัจิากผู้บริหาร   12,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4 เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

ของพนกังานจา้งกรณีนายจา้งในอัตราร้อย

ละ  5  ของคา่จา้งที่ อบต.จะตอ้งจา่ย เพื่อ

อุดหนนุเงนิคา่เบ ียประกนัสงัคมของ

พนกังานจา้ง 110,670 และผู้ดแูลเดก็

ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  40,370  บาท

151,040        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2563        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.3 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2562        

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 เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน เพื่อจา่ยเปน็เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบกองทนุ

เงนิทดแทน ในอัตราร้อยละ  0.2  ของ

คา่จา้งโดยประมาณทั งปี
6,300             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3
0

8,552,560 บาท

พ.ศ.2563        

8,762,560   

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

รวมแผนงานงบกลาง      จ านวน  5  โครงการ   เป็นเงนิ

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

30,000          อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

กำรเกษตร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนนิงาน ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต้าบลทุ่งมน  อ้าเภอค้าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2562      พ.ศ.2563        

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.

6 โครงกำรอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชื

เพื่อจำ่ยเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิ

โครงกำรอนรัุกษพ์ันธกุรรมพชื โดยมี

คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่วัสดอุุปกรณ์ที่

จ ำเปน็ในกำรจดัโครงกำร  คำ่วัสดุ

กำรเกษตร เชน่ ตน้ไม ้ ปุย๋คำ่ปำ้ยโครงกำร

  ปำ้ยประชำสมัพันธป์ำ้ยรณรงค ์ คำ่น  ำดื่ม

 น  ำใชใ้นกำรด ำเนนิโครงกำรคำ่จำ้งเหมำ

บริกำร และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเปน็และ

เกี่ยวขอ้งในกำรจดัโครงกำร 

100,000        อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

กำรเกษตร

3
2

รวมแผนงานแผนงานการเกษตร จ้านวน 6 โครงการ เป็นเงนิ 190,000     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนนิงาน ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต้าบลทุ่งมน  อ้าเภอค้าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2562     พ.ศ.2563        

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. 3

3

1 โครงกำรจัดงำนสบืสำนประเพณี

ลอยกระทงต ำบลทุง่มน

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรจดังำนสบืสำนประเพณีลอย

กระทงต ำบลทุง่มน  ประจ ำปี

งบประมำณ  2563

           70,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

2 โครงกำรมอบรมบรรพชำสำมเณร

และบวชศลีจำริณีภำคฤดรู้อน 

ประจ ำปงีบประมำณ 2563

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรอบรมบรรพชำสำมเณรและบวช

ศลีจำริณีภำคฤดรู้อน ประจ ำปี

งบประมำณ 2563

           80,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

3 โครงกำรสบืสำนประเพณีแหเ่ทยีน

พรรษำต ำบลทุง่มน ประจ ำปี

งบประมำณ 2563

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรสบืสำนประเพณีแหเ่ทยีนพรรษำ

ต ำบลทุง่มน ประจ ำปงีบประมำณ  2563

           20,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

4 โครงกำรสบืสำนวันส ำคญัทำง

พระพุทธศำสนำ (วันพระเดอืนละ

คร้ัง)ประจ ำปงีบประมำณ 2563

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรสบืสำนวันส ำคญัทำง

พระพุทธศำสนำ ( วันพระเดอืนละคร้ัง)

ประจ ำปงีบประมำณ 2563 

           70,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

170,000         

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

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 โครงกำรอบรมคณุธรรมจริยธรรม

เพือ่เสริมสร้ำงพัฒนำคณุภำพชวีติ 

ประจ ำปงีบประมำณ 2563

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดังำนตำม

โครงกำรอบรมคณุธรรมจริยธรรมเพื่อ

เสริมสร้ำงพัฒนำคณุภำพชวีิต

ประจ ำปงีบประมำณ 2563 

           70,000 อบต.ทุง่มน กองกำรศกึษำ

3
4

6 อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนบำ้นทุง่มน เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรม

คณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน ประจ ำปี

งบประมำณ 2563

           30,000 โรงเรียนบำ้นทุง่มน กองกำรศกึษำ

7 อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนโซงเหลำ่โป่

วทิยำ

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรม

คณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน ประจ ำปี

งบประมำณ 2563

           30,000
โรงเรียนโซงเหลำ่

โปว่ทิยำ
กองกำรศกึษำ

8 อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนบำ้นมะพริกดู่

โพนสมิ

เพื่อเปน็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรม

คณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน ประจ ำปี

งบประมำณ 2563

           30,000
โรงเรียนบำ้นมะ

พริกดู่โพนสมิ
กองกำรศกึษำ

9 อุดหนนุใหก้บัที่วำ่กำรอ ำเภอ         

 ค ำเขื่อนแกว้

เพื่อจำ่ยเปน็เงนิอุดหนนุอ ำเภอค ำเขื่อนแกว้

โครงกำรสนบัสนนุกำรจดังำนประเพณีบญุ

บัง้ไฟจงัหวัดยโสธร

           10,000
ที่วำ่กำรอ ำเภอ   

ค ำเขื่อนแกว้
กองกำรศกึษำ

พ.ศ.2563        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2562        

แบบ ผด.02 



170,000         

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. 3

5

10 อุดหนนุใหก้บัคณะกรรมกำรหมู่บำ้น

 ในต ำบลทุง่มน ทัง้ 3 โซน ใน

โครงกำรสบืสำนประเพณีบญุบัง้ไฟ 

ประจ ำปงีบประมำณ 2563

เพื่อเปน็เงนิอุดหนนุโครงกำรสบืสำน

ประเพณีบญุบัง้ไฟ ทัง้ 3 โซน               

โซนที ่1.  หมู ่1,2,8                          

ตัง้ไว้   80,000  บำท                    

โซนที ่2  หมู ่3,7                            

ตัง้ไว้   80,000  บำท                     

โซนที ่3 หมู ่4,5,6,9                        

ตัง้ไว้   80,000  บำท

         240,000
9 หมู่บำ้น ใน

ต ำบลทุง่มน
กองกำรศกึษำ

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    10    โครงการ    เป็นเงนิ 650,000      บาท

 

  

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

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
6

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

ต าแหนง่นายก/รองนายก นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลและเงนิ

คา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่รองนายกองคก์าร

บริหารสว่นต าบล

3 เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง

นายก

เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบล และเงนิ

คา่ตอบแทนพเิศษรองนายกองคก์ารบริหาร

สว่นต าบล /เดอืน จ านวน 12 เดอืน

42,120          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4 เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ 86,400          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล จ านวน 12 เดอืน

684,720              

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

เงนิคา่ตอบแทนเลขานกุารนายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบล

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 1,371,200     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
ประธานสภา/สมาชกิสภาองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลจ านวน  12 เดอืน

3
7

6 เงนิเดอืนพนกังาน เพือ่จ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 2,051,420     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

3,632,620           

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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     954,960        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

จ านวน 12  เดอืน

10 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชพีชัว่คราว 83,880          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3
8

 ส าหรับพนกังานจา้ง จ านวน 12 เดอืน

11 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

(1)เพื่อจา่ยเปน็เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

รณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังาน

จา้ง 

248,860        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

1,287,700          

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 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 เพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา  9,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

นอกเวลาราชการ ราชการใหก้ับพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้ง

ที่ไดรั้บอนุมัตใิหป้ฏบิัตหินา้ที่นอกเวลาราชการปกติ

3
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 หรือ วันหยุดราชการ  

13 คา่เชา่บา้น เพื่อจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบล 120,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ตามสทิธทิี่จะไดรั้บ

14 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรของ 25,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

พนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิี่ควรจะไดรั้บ

15 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการตา่งๆ เพื่อจา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่

บริการตา่งๆ เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมา

บริการ หรือคา่จา้งเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ 

420,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

574,000              

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการประเมนิความพงึพอใจ

ของประชาชนที่มตีอ่การ

ใหบ้ริการของ อบต.ทุง่มน

เพื่อศกึษา วจิัย  ประเมนิผลความพงึพอใจ ของ

ประชาชนที่ในการปฏบิัตงิานราชการโครงการตา่ง 

ๆที่มผีลตอ่ประชาชน เพื่อทราบระดับความพงึ

พอใจหรือผลส าเร็จของงาน 

20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

40

17 รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร (1)คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  50,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

(2)คา่เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่นหรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

18 คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร

เพื่อจา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน่  คา่เบี้ย

เลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก 210,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

280,000              

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

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.

19 โครงการสนบัสนนุการ เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ 400,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

เลอืกตั้งทั่วไป เลอืกตัง้ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มน

41

ตามที่กฎหมายก าหนด  

20 โครงการเปดิวสิยัทศันแ์ละการ

พัฒนาประสทิธภิาพการท างาน

ของ อบต.

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเปดิ

วสิัยทัศนแ์ละการพัฒนาประสทิธภิาพการท างาน

ของ อบต. ของคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองคก์าร

บริหารสว่นต าบล พนักงานสว่นต าบล พนักงาน

จา้ง ผู้น าชุมชน ผู้สังเกตการณ์ 

150,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

21 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต.
เคล่ือนที่ 30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

22 ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ดอกไมแ้ละพวงมาลา  คา่ชดใชใ้นการจัดงาน 5,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า หรือกจิกรรมตา่ง ๆ  เพือ่จ่ายเป็นคา่พวงมาลัย

ดอกไม้และพวงมาลา  ค่าชดใช้ ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา

ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามความจ าเป็น 585,000              

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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.

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

การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาทอ้งถิน่ เพือ่จัดประชุมประชาคมทอ้งถิน่ 

 ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างานตา่งๆ 
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เกีย่วกับจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 20,000                 

24 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคญั เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการปอ้งกัน 10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ของชาติ สถาบันส าคัญของชาตเิพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์

 เชน่ การจัดกจิกรรมกฬีานันทนาการ เพือ่สร้างความรู้รัก

สามัคคขีองประชาชนในชุมชน  

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

สร้างความสขุอย่างย่ังยืนแกป่ระชาชนสมานฉันทส์ร้างความสุขอย่างย่ังยืนแกป่ระชาชนเชน่

การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเขา้ใจ

 เพื่อสร้างทัศนคตแิละจติส านกึที่ดงีามในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์

160,000               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 โครงการอบรมใหค้วามรู้ตาม

พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสาร    

ของราชการ พ.ศ. 2540

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการอบรม

ใหค้วามรู้ตามพะราชบัญญัตขิอ้มูลขา่วสาวของ

ราชการ พ.ศ. 2540  เพื่อใหผู้้เขา้อบรมมคีวามรู้ 

ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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27 โครงการสง่เสริมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริตในการ

ปฏบิตังิานของบคุคลากร 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการ

สง่เสริมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตใน

การปฏบิัตงิานของบุคคลากรองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลทุง่มน

20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

28 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม เพื่อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ

เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิกรณีเป็นการจา้ง

เหมาทัง้คา่สิ่งของและคา่แรงงาน
100,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

100,000               

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 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 วัสดสุ านกังาน เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดสุ านกังาน  รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสัน้ 

50,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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30 วัสดไุฟฟา้และวทิยุ เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดไุฟฟา้และวิทยุ  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ

ไปในระยะเวลาอันสัน้

5,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

31 วัสดงุานบา้นงานครัว เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดงุานบา้นงานครัว  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ

ไปในระยะเวลาอันสัน้

20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

75,000                

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 วัสดกุอ่สร้าง เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดกุอ่สร้าง  รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นานสิ้นเปลอืงหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้ 

2,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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33 วัสดยุานพาหนะและขนสง่ เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดยุานพาหนะและขนสง่  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

34 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

100,000         อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

122,000              

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

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.

35 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

15,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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36 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ

ไปในระยะเวลาอันสัน้

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

37 วัสดอุื่น เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดัซื้อน้ าดื่ม

บริการประชาชน ที่มาตดิตอ่ราชการกบั  อบต.

 ทุง่มน

12,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

57,000         

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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.

38 คา่ไฟฟา้ เพื่อจา่ยเปน็คา่ไฟฟา้ในส านกังาน/ในที่

สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ

ดแูลรับผิดชอบขององคก์ารบริหารสว่นต าบล 
150,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

39 คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล เพื่อจา่ยเปน็คา่น้ าประปาในส านกังาน/ในที่

สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ

ดแูลรับผิดชอบขององคก์ารบริหารสว่นต าบล

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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40 คา่บริการโทรศพัท์ เพื่อจา่ยเปน็คา่โทรศพัทพ์ื้นฐาน  คา่

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ฯลฯ  และใหห้มายความ

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดงักลา่ว

และคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นเกี่ยวกบัการใชบ้ริการ  

เชน่  คา่เชา่เคร่ือง  คา่เชา่หมายเลข

โทรศพัท์    คา่บ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ 

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

12,000                 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

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.

41 คา่บริการไปรษณีย์ เพื่อจา่ยเปน็คา่บริการไปรษณีย์ คา่ธนาณัต ิ

คา่ดวงตราไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิในระบบบริหาร

การเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

(GFMIS) 

2,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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42 คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจา่ยเป็นคา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

เชน่  คา่โทร ภาพ(โทรสาร)  คา่เทเลกซ์  คา่วทิยุ

ตดิตามตัว  คา่วทิยุสื่อสาร  คา่สื่อสารผ่าน

ดาวเทยีม  คา่ใชจ้า่ยเกี่ยวกับการใชร้ะบบ

อนิเทอร์เน็ตรวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่

สื่อสารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของอบต.ทุง่

มน เชน่  คา่เคเบิ้ลทวี ี คา่เชา่ชอ่งสัญญาณ

ดาวเทยีม เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดังกลา่ว และ

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการใชบ้ริการ  

150,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

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.

1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิ ีประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563
6,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

2)โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์

ปฏบิัตกิารร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไปจ านวน 43    โครงการ    เป็นเงนิ 7,816,040 บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

43 เงนิอุดหนนุสว่นราชการ

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  
1,283,400     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
490,400        อบต.ทุง่มน กองคลงั

4 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

ส าหรับพนกังานจา้งตามภารกจิ  1 อัตรา  

จ านวน 12 เดอืน 

6,200             อบต.ทุง่มน กองคลงั

5

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

 เพื่อจา่ยเปน็เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

กรณีพเิศษแกพ่นกังานสว่นต าบล  และ

พนกังานจา้ง  

223,200        อบต.ทุง่มน กองคลงั

2,045,200           

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 ที่ไดรั้บอนมุตัใิหป้ฏบิตัหินา้ที่นอก

เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  

5,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั
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7 คา่เชา่บา้น
เพื่อจา่ยเปน็คา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบล

ตามสทิธทิี่จะไดรั้บ  
156,000         อบต.ทุง่มน กองคลงั

8 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเปน็เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของ

พนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิี่ควรจะไดรั้บ  
42,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

9 คา่ธรรมเนยีมและคา่บริการตา่งๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนใน

ราชการของ อบต. ทุง่มน เชน่คา่ธรรมเนยีม

และคา่ลงทะเบยีนในการสง่พนกังานสว่นต าบล

65,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

278,000              

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

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.

10 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดงันี้  คา่ถา่ยเอกสาร  

คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก  

คา่ก าจดัสิ่งปฏกิลู  คา่ระวางบรรทกุ  คา่เชา่

ทรัพย์สนิ 

           10,000  อบต.ทุง่มน กองคลงั
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11
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและ

พธิกีาร

เพื่อจา่ยเปน็รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและ

พธิกีาร  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัริาชการ   

ใหบ้ริการราชการของ อบต. ทุง่มน

2,300             อบต.ทุง่มน กองคลงั

12 คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ
เพื่อจา่ยเปน็ในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่  คา่

เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก

70,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

13 โครงการขยะทองค าเพือ่สร้าง

จิตส านกึคนในชุมชน

โครงการ ขยะทองค าเพื่อสร้างจติส านกึคนใน

ชุมชน เพื่อสร้างจติส านกึคนในชุมชน ใหเ้กดิ

การทิ้งขยะใหถ้กูที่ เพื่อเปน็การลดขยะในชุมชน 40,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

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.

14 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจดัท า

แผนที่ภาษ ี เพื่อปรับปรุงและมฐีานขอ้มลูไว้

รองรับการพัฒนา   เพิ่มศกัยภาพการจดัเกบ็

รายไดข้ององคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มน 

30,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั
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15
โครงการการสร้างจิตส านกึใน

การช าระภาษทีอ้งถิ่น

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสร้าง

จติส านกึในการช าระภาษทีอ้งถิ่น
10,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

16

โครงการใหบ้ริการในการช าระ

ภาษนีอกสถานที่

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ  โครงการ

ใหบ้ริการในการช าระภาษนีอกสถานที่  เพื่อ

ใหบ้ริการนอกสถานที่ตอ่ผู้มหีนา้ที่  และผู้ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการช าระภาษทีอ้งถิ่น
10,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

17 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมเพื่อจา่ยเปน็คา่

ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเพื่อใหส้ามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิกรณีเปน็การจา้งเหมาทัง้คา่

สิ่งของและคา่แรงงาน  

5,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั

160,000               

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562

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 วัสดสุ านกังาน

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดสุ านกังาน  รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสัน้  

25,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

19 วัสดไุฟฟา้และวทิยุ

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดไุฟฟา้และวิทยุ  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ

ไปในระยะเวลาอันสัน้ 

3,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั
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20 วัสดคุอมพวิเตอร์

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ

ไปในระยะเวลาอันสัน้  

25,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

193,000              

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

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
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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.

21 คา่บริการไปรษณีย์

เพื่อจา่ยเปน็คา่บริการไปรษณีย์  คา่ธนาณัต ิ 

คา่ดวงตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิในระบบบริหาร

การเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนกิส์

(GFMIS) และคา่ใชจ้า่ยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

3,000             อบต.ทุง่มน กองคลงั

รวมแผนงานบรหิารงานคลัง จ านวน  21   โครงการ    เป็นเงนิ 2,546,500  บาท

พ.ศ.2563พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดงันี้  คา่ถา่ยเอกสาร

คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก 

 คา่ก าจดัสิ่งปฏกิลู  คา่ระวางบรรทกุ  คา่เชา่

ทรัพย์สนิ (ยกเว้น  คา่เชา่บา้น)

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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2 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

(1) เพื่อจา่ยเปน็คา่ปว่ยการใหแ้กอ่าสาสมคัร

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

หรือคา่ใชจ่า่ยในลกัษณะเดยีวกนักบั

คา่ตอบแทนหรือคา่ปว่ยการใหก้บัผู้ปฏบิตัิ

ราชการอันเปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์ารบริหาร

สว่นต าบลทุง่มน อื่นๆ

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

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.

3 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น รถ

น้ าดบัเพลงิเอนกประสงค ์หมายเลขทะเบยีน 

บบ 4995  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มี

ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  

สิ้นเปลอืงหมดไป 

150,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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4 วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุ

การใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป
20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

5 วัสดเุคร่ืองแตง่กาย เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดเุคร่ืองแตง่กาย  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป

80,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  5  โครงการ  เป็นเงนิ 310,000     บาท

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

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   และ

ต าแหนง่ครูผู้ดแูลเดก็ จ านวน 5 อัตรา

1,800,000     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  ของพนกังานที่

มสีทิธไิดรั้บตามระเบยีบกฎหมายก าหนด
84,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

4 คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง เพื่อจา่ยเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจา้งตาม

ภารกจิ ต าแหนง่ ผู้ชว่ยครู

ผู้ดแูลเดก็ จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดอืน

778,000      อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

5 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง เพื่อจา่ยเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหนง่

ผู้ชว่ยครูผู้ดแูลเดก็ จ านวน 3 อัตรา จ านวน 

12 เดอืน

45,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

2,749,000           

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

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

เพื่อจา่ยเปน็คา่ประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณี

พเิศษ (เงนิรางวัลประจ าป)ีส าหรับพนกังาน

สว่นต าบลหรือขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่นพนกังาน

จา้งตามสทิธขิองพนกังานสว่นต าบลพนกังาน

จา้งตามระเบยีบ กฎหมายที่ก าหนด

200,000       อบต.ทุง่มน กองการศกึษา
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7 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ
เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและ

พนกังานจา้งหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมาย ปฏบิตัิ

หนา้ที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

             5,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

8 คา่เชา่บา้น เพื่อจา่ยเปน็คา่เชา่บา้นใหแ้ก่ พนกังานสว่น

ต าบลที่ไมม่บีา้นพักของตนเอง และไดเ้ชา่

บา้นพักเพื่ออยู่อาศยั ตามสทิธทิี่พงึมแีละตาม

ระเบยีบ กฎหมายก าหนด

           30,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

235,000              

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 าหรับขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

หรือผู้มสีทิธิ์เบกิเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

5,000            อบต.ทุง่มน กองการศกึษา
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10 คา่ธรรมเนยีม และคา่ลงทะเบยีน

ตา่ง ๆ
เพื่อจา่ยเปน็คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนใน

ราชการ ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล เชน่

คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนในการสง่

พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้งไปฝึกอบรม

สมัมนา

           40,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

11 คา่จ้างเหมาบริการในการปฏบิตัิ

ราชการอื่นๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่จา้งเหมาบริการบคุคล ชว่ย

ปฏบิตัริาชการในกองการศกึษา ศาสนา 

วัฒนธรรม

78,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

12 คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ
เพื่อจา่ยเปน็ในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เชน่  คา่

เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก ฯลฯ

40,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แบบ ผด.02 



163,000               

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 ุครุภณัฑ์

ตา่ง 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  รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสัน้ 

35,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

15 วัสดไุฟฟา้และวทิยุ เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดไุฟฟา้ ไฟฟา้ประดบั ปลั๊กไฟ

 และวัสดตุา่งๆที่เกี่ยวกบัไฟฟา้ รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร หรือตามปกตมิรอายุการใชง้านไมยื่นนาน

 สิ้นเปลอืง หมดไป

5,000            อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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.

16 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีกัษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกตมิรอายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน สิ้นเปลอืง หมดไป

3,000            อบต.ทุง่มน กองการศกึษา
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17 วัสดคุอมพวิเตอร์

เพื่อจา่ยเปน็คา่ซื้อวัสดคุอมพวิเตอร์ เชน่ 

แผ่นดสิก ์โปรแกรมเมนบอร์ด เมาส ์ตลบัผง

หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ์ แบบเลเซอร์ หวัพมิพ์

หรือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 

และอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง ที่ใชใ้นกองการศกึษาและ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

30,000          อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    17   โครงการ    เป็นเงนิ 3,225,000 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บาท

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 าป ี1  อัตรา จ านวน 12  เดอืน
253,620       อบต.ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

2 คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง เพื่อจา่ยเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 2  อัตรา

 จ านวน 12 เดอืน 
216,000        อบต.ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ
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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 

และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น

56,120          อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

5 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการใหก้บัพนกังานสว่นต าบลที่ไดรั้บ

อนมุตัใิหป้ฏบิตัหินา้ที่นอกเวลาราชการปกติ 

หรือ วันหยุดราชการ  

2,000            อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02 



551,740              

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

เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดงันี้ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือ

เขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก  

คา่ก าจดัสิ่งปฏกิลู  คา่ระวางบรรทกุ  คา่เชา่

ทรัพย์สนิ (ยกเว้น  คา่เชา่บา้น)  คา่โฆษณาและ

เผยแพร่ (รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้งเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทยุ  กระจาย

เสยีงโทรทศัน ์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพมิพต์า่งๆ) 

600,000       อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ
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พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

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 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  

รถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบยีน  81-3290 

  รถยนตห์มายเลข นข 1695 

(รถกูช้พี) รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มี

ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง

หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สัน้  

150,000       อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ
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8 วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดวุิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มี

ลกัษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  

สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  

60,000          อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

รวมแผนงานสาธารณสุข   จ านวน    8     โครงการ    เป็นเงนิ 1,361,740 บาท

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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.
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1
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดงันี้ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือ

เขา้ปกหนงัสอื  คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ  คา่ใชจ้า่ย

ในการด าเนนิคดตีามค าพพิากษา  คา่จา้ง

เหมาบริการ หรือคา่จา้งเหมาบริการอื่นๆ ที่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทนี้  คา่ตดิตัง้

เคร่ืองรับสญัญาณตา่งๆ ฯลฯ  

10,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

10,000        บาทรวมแผนงานสังคมสงเคราะห์   จ านวน    1  โครงการ    เป็นเงนิ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 าป ี 2  อัตรา จ านวน 12  เดอืน
        657,900 อบต.ทุง่มน กองชา่ง

2 เงนิประจ าต าแหนง่

เพื่อจา่ยเปน็เงนิประจ าต าแหนง่พนกังาน  ดงันี้

(1) ผู้อ านวยการกองชา่ง  ในอัตราเดอืนละ  

3,500  บาท จ านวน 12 เดอืน
42,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง
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3 คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง
เพื่อจา่ยเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  3  

อัตรา  จ านวน 12 เดอืน 
421,600       อบต.ทุง่มน กองชา่ง

4 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง

เพื่อจา่ยเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

ส าหรับพนกังานจา้ง 3  อัตรา  จ านวน  12  

เดอืน

30,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

1,151,500           

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 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 าปี) จ านวน  80,000  บาท  ส าหรับ

พนักงานสว่นต าบล หรือขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

พนักงานจา้ง ตามสทิธขิองพนักงานสว่นต าบล 

พนักงานจา้ง

68

(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจา้ง 

จ านวน 100,000 บาทเพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทน

บุคคลหรือคณะกรรมการตา่งๆ บุคคลหรือ

คณะกรรมการ เชน่ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ

หรือจา้ง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนนิงานจา้ง

ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนนิการจา้ง

ออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้าง บุคคลหรือ

คณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาความ

เสยีหาย หรือบุคคลหรือคณะกรรมการอื่นใดตาม

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

180,000       

5

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

อบต.ทุง่มน กองชา่ง

แบบ ผด.02 



180,000              

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 และไดเ้ชา่

บา้นพักเพื่ออยู่อาศยั ตามสทิธิ์ที่พงึม ี 

36,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

69

8 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนเงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุรส าหรับขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

หรือผู้มสีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

10,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

9 คา่ธรรมเนยีม และคา่ลงทะเบยีน

ตา่งๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนใน

ราชการของ อบต. เชน่ คา่ธรรมเนยีมและ

คา่ลงทะเบยีนในการสง่พนกังานสว่นต าบล 

พนกังานจา้งไปฝึกอบรมสมัมนา

40,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

91,000                 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

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 และเพื่อจา่ย

เปน็คา่ลา้งและอัดขยายรูป ส าหรับงานกอง

ชา่งและกจิกรรมตา่งๆ ของกองชา่งในการ

ปฏบิตังิานราชการ ฯลฯ

100,000        อบต.ทุง่มน กองชา่ง

7
0

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.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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.
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ค.
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พ

.
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เม
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.
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.
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ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

13 วัสดสุ านกังาน เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดสุ านกังาน  เชน่  กระดาษ  

แฟม้ ปากกา  ดนิสอ สิ่งพมิพท์ี่ไดจ้ากการซื้อ

หรือจา้งพมิพ์  ฯลฯ เปน็ตน้

15,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

7
1

14 วัสดกุอ่สร้าง เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดกุอ่สร้าง  เชน่ปนูซเีมนต ์

ยางมะตอยผสมเสร็จยางมะตอยน้ า เคร่ืองมอื

ชา่งฯลฯ 

80,000         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 ์แบบเลเซอร์หวัพมิพ์

หรือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 

และอื่น ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

25,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

125,000              

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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17 วัสดไุฟฟา้และวทิยุ

เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดัซื้อวัสดปุระเภท

ไฟฟา้และวิทยุ เชน่ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถา่ยไฟ

ฉาย  ฯลฯส าหรับงานซอ่มไฟฟา้สาธารณะ

70,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

7
2

18
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ

เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดงันี้คา่จา้งเหมาบริการ คา่บริการ

ส าหรับการทิ้งขยะมลูฝอย หรือคา่จา้งเหมา

บริการอื่นๆ 

240,000       อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

19 วัสดอุื่น เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุอื่น เชน่ ถังขยะชนดิพลาสตกิ 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติร ทรงกลม ฝาเปดิ

ดา้นบน แบบสวงิไดถ้อดไดห้รือแบบผลัก   รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้

40,000          อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

รวมแผนงานเคหะชุมชน   จ านวน    19     โครงการ    เป็นเงนิ 2,037,500 บาท

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

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 าป ี 1 อัตรา  จ านวน 12  เดอืน  เปน็

เงนิ 257,600 บาท

257,600       อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

2 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยเปน็เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็

กรณีพเิศษ แกพ่นกังานสว่นต าบล 
22,000         อบต.ทุง่มน

กองสง่เสริม

การเกษตร
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3 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา

ราชการใหก้ับพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้ง

 ที่ไดรั้บอนุมัตใิหป้ฏบิัตหินา้ที่นอกเวลาราชการ

ปกต ิหรือ

วันหยุดราชการ  

2,000            อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

4 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ เพื่อจา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดังนี้  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนังสอืหรือ

เขา้ปกหนังสอื

20,000          อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร จ านวน 4 โครงการ เป็นเงนิ 301,600     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่งเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

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

 1.1เพื่อจา่ยเปน็คา่จา้งเหมาบริการตา่งๆ ใน

การซอ่มแซมระบบประปาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบต.ทุง่มน เชน่ จา้งเหมา

เปลี่ยนทรายกรอง จ านวน 5,000 บาท    

1.2 คา่ธรรมเนยีมในการสง่ตวัอย่างน้ าเพื่อ

ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน้ าประปา จ านวน 

10,000 บาท

15,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง
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2 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม เพื่อจา่ยเปน็คา่ปรับปรุงระบบทอ่ประปา ระบบ

กรองประปาเคร่ืองสบูน้ าและตูค้วบคมุ ที่อยู่ใน

ความดแูลของกองชา่ง   

20,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

3 วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ คา่จดัซื้อวัสดปุระเภทวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ เชน่ ชุดตรวจสอบโคลฟิอร์ม

แบคทเีรีย  ชุดตรวจสอบคลอรีนอสิระ

หลงเหลอืในน้ า ฯลฯ 

5,000            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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 คา่

วัสดทุี่เกี่ยวกบัระบบประปา เชน่ ทอ่ PVC ขอ้

ตอ่ PVC สารสม้   คลอรีน  กาว   กรวดทราย

กรอง   และ อื่น ๆ ฯลฯ  

20,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

7
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5 คา่ไฟฟา้ เพื่อจา่ยเปน็คา่ไฟฟา้กจิการประปาที่อยู่ใน

ความดแูลรับผิดชอบขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบล

84,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

6 คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล คา่ตอ่ใบอนญุาตการใชน้้ าบาดาลของ กจิการ

ประปาหมูบ่า้น ที่อยู่ในความดแูลรับผิดชอบ

ของอบต.ทุง่มน

1,600            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

รวมแผนงานการพาณิชย์ จ านวน 7  โครงการ เป็นเงนิ 145,600     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

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 ส ารองจ่าย เพื่อส ารองจา่ย  เปน็รายจา่ยที่ตัง้ไว้เพื่อใชจ้า่ย

กรณีฉกุเฉนิที่มสีาธารณภยัเกดิขึ้น  หรือ

บรรเทาปญัหาความเดอืนร้อนของประชาชน

เปน็สว่นรวมเทา่นัน้   และในการชว่ยเหลอื

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอื่นและจงัหวัดที่

ประสบสาธารณภยั  

200,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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2 เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ

เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพในระดบั อบต.ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 

40  ของคา่บริการสาธารณสขุที่ไดรั้บจาก

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ     

91,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

200,000               

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

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.
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3 เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

(กบท.)

เพื่อจา่ยเปน็เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ

ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น(ก.บ.ท.)  ตาม

พระราชบญัญัตบิ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ

สว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2500 โดยค านวณตัง้จา่ย

ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทกุ

ประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจา่ย

ทั่วไป (ยกเว้นพันธบตัร  เงนิกู ้ เงนิที่มผู้ีอุทศิให/้

เงนิบริจาคและเงนิอุดหนนุ) 

181,670        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานงบกลางจ านวน   3  โครงการ   เป็นเงนิ 472,670    บาท

พ.ศ.2562        พ.ศ.2563        

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

18,226,650                 

แบบ ผด.02 
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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 ซุ้มเฉลมิพระเกยีรตรัิชกาลที่ 10

ซุม้เฉลมิพระเกยีรตรัิชกาลที่ 10 เพื่อเปน็

คา่จดัท าชุดซุม้เฉลมิพระเกยีรตรัิชกาลที่ 

10 พร้อมตดิตัง้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 1.

 ซุม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ ไฟเบอร์กลาส 

จ านวน 1 ชุด จดัหาโดยสบืราคาจาก

ทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ตีามบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1  ส านกังานประมาณ)ฯลฯ

150,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

7
8

2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจดัซื้อชุด

เคร่ืองเสยีงรถ ประกาศ ประชาสมัพันธ ์

จ านวน  1  ชุดจดัหาโดยสบืราคาจาก

ทอ้งตลาด เนื่องจากไมม่ตีามบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1  ส านกังานประมาณ) ฯลฯ

35,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

185,000     บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไปจ านวน  2 โครงการ    เป็นเงนิ

แบบ ผด.02/1 



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 ตูเ้หล็ก 2 บานประตู จ านวน 2 ตู้
เพื่อเป็นคา่ ตูเ้หล็ก 2 บานประตู จ านวน 2 ตู ้

ตูล้ะ 5,500 บาท รวมเป็นเงนิ 11,000 บาท

  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ตูเ้หล็กแบบ 2 

บาน

1) มมีอืจับบดิ 

2) มแีผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น  

3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน

ผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.)

11,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

7
9

2 คา่จัดซื้อเกา้อี้ส านักงานแบบลอ้หมุน 

จ านวน 3 ตัว

คา่จัดซื้อเกา้อี้ส านักงานแบบลอ้หมุน จ านวน 

3 ตัว  ตัวละ 1,500 บาท เพื่อใหบุ้คคลากร

ในองคก์าร  ใชใ้นการปฏบิัตหินา้ที่ในส านักงาน
4,500             อบต.ทุง่มน กองคลงั

3 ครุภัณฑย์านพาหนะขนสง่ 

รถจักรยานยนตข์นาด 110 ซซีแีบบ

เกยีร์อัตโนมัติ

เพื่อเป็นคา่ ครุภัณฑย์านพาหนะขนสง่ 

รถจักรยานยนตข์นาด 110 ซซี ีแบบเกยีร์

อัตโนมัต ิราคา 48,500 บาท

48,500          อบต.ทุง่มน กองคลงั

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 



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.

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 *

(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิ้ว)

เพื่อเป็นคา่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

19 นิ้ว) ไวใ้ชใ้นการด าเนนิการ  ใหบ้ริการ ใน

กจิการ ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มน  

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ฉบับปัจจุบัน   ขอ้ 9

30,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

8
0

5 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เพื่อเป็นคา่  เคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 800 

VA  จ านวน 1 เคร่ือง ไวใ้ชใ้นการส ารองไฟฟา้

ใหค้รุภัณฑค์อมพวิเตอร์ หรือครุภัณฑอ์ื่น ที่ไว้

ใหบ้ริการ ในกจิการขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลทุง่มน ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์  

ฉบับปัจจุบัน  ขอ้ 61

2,500             อบต.ทุง่มน กองคลงั

รวมแผนงานบรหิารงานคลังจ านวน   5    โครงการ    เป็นเงนิ 96,500       บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.3 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.

8
1

1 คา่จัดซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้ส าหรับ

รับประทานอาหาร จ านวน 5 ชุด

เพื่อจา่ยเปน็คา่ซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้ส าหรับ

รับประทานอาหาร ประกอบดว้ย โตะ๊ 1 ตวั

 เกา้อี้ 2 ตวั จ านวน 5 ชุด 
          27,500  อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

2 คา่จัดซื้อโทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED 

TV) แบบ SMART TV จ านวน 3 

เคร่ือง

เพื่อจา่ยเปน็คา่ซื้อโทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED

 TV)แบบ SMART TV จ านวน 3 เคร่ือง
          57,000  อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

รวมแผนงานเคหะชุมชน    จ านวน    2    โครงการ    เป็นเงนิ 84,500       บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4 แผนงสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

8
2

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 เกา้อี้ท างาน แบบพนกัพงิสงู หุม้

หนงั PU สดี า

เพื่อจา่ยเปน็คา่จดัซื้อเกา้อี้ท างาน แบบ

พนกัพงิสงู หุม้หนงั PU สดี า  จ านวน 1 

ตวัๆ 2,500 บาท เปน็เงนิ  2,500  บาท
             2,500 อบต.ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุ

2 โตะ๊ท างานเหลก็   จ านวน 1  ตวั เพื่อจา่ยเปน็คา่จดัซื้อโตะ๊ท างานเหลก็  

จ านวน  1  ตวัๆละ 7,000 บาท ขนาด

กว้างไมน่อ้ยกว่า  70  ซม. ความยาวไม่

นอ้ยกว่า 150 ซม.ขนาดความสงูไมน่อ้ย

กว่า 70 ซม.  จดัหาโดยสบืราคาจาก

ทอ้งตลาด  เนื่องจากไมม่ตีามบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1  ส านกังานประมาณ)

             7,000 อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุ

รวมแผนงานเคหะชุมชน    จ านวน    2     โครงการ    เป็นเงนิ 9,500         บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 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.
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1 อุปกรณ์ตดัตอ่วงจร เพื่อจดัซื้ออุปกรณ์ตดัตอ่วงจรไฟฟา้ (แมก

เนตกิคอนแทรกเตอร์)จ านวน 4 ชุด            20,000  อบต.ทุง่มน กองชา่ง

รวมแผนงานเคหะชุมชน    จ านวน    1      โครงการ    เป็นเงนิ 20,000       บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการพาณิชย์

8
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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 ครุภณัฑอ์ื่น เพื่อเปน็จดัซื้อเคร่ืองสบูน้ าบาดาลแบบ

ซบัเมสิซเิบลิ ขนาด 1.5 แรงมา้ ก าลงัไฟ 

220 โวลล ์จ านวน 1 เคร่ือง
           25,000   อบต.ทุง่มน  กองชา่ง

รวมแผนงานการพาณิชย์  จ านวน 2  โครงการ  เป็นเงนิ 25,000       บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขือ่นแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 




