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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. ๒๕๖4 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. ๒๕๖4  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.  ประโยชนข์องแผนการด 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)   77 

ภำคผนวก 

 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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แบบ ผด. 
๐๑ 



 

ส่วนที่ ๑ 

 

๑.  บทน า 

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 านาจของผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ

นั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งมนให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มกีารประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการ

จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ

สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

มน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีวัตถุประสงค์ดังนี ้  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมนให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 (๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

บทน าบทน าบทน า   
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๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  หนว่ยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่

ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

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 านาจของผูบ้รหิารท้องถิ่น”  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังน้ี 

  ส่วนที่  ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กจิกรรม  ประกอบด้วย 

๑.  บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   

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

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๑ 
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แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

             ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า

วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ

ไ ว้ อ ย่ า ง น้อยส ามสิ บ วั น นั บแต่ วั นที่ ตั้ ง

งบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ

หนว่ยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

หนว่ยราชการ

ส่วนกลาง   

ส่วนภูมภิาค  



 

-๔- 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

(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 านวนโครงการและงบประมาณ 

(ผด.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

(ผด.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ(ครุภณัฑ)์ 

(ผด.02/1) 

 



ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตรท์ี่ 1.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1แผนงานการศกึษา 2 0.99 270,000                 0.75           กองการศกึษา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 14 6.93 3,181,340              8.80           กองชา่ง 5

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  1 16 7.92 3,451,340              9.54           

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศกึษา 7 3.47 3,184,860              8.81           กองการศกึษา

1.2 แผนงานสาธารณสขุ 5 2.48 295,000                 0.82            กองสาธารณสขุฯ

1.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 3 1.49 160,000                  0.44            ส านกัปลดั

1.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 3 1.49 60,000                    0.17           ส านกัปลดั

1.5 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.50 30,000                    0.08            กองชา่ง

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  2 19 8.91 3,729,860             10.31         

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิเกษตรอินทรยี์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้้าและโครงสรา้งพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

แบบ ผด. ๐๑ 

 



14,092,400            

ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตรท์ี่ 3. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข 6

1.1 แผนงารักษาความสงบภายใน 5 2.48 235,000                 0.65            ส านกัปลดั

1.2 แผนงานงบกลาง 5 2.48 8,845,500              24.46         ส านกัปลดั

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  3 10 4.95 9,080,500              25.11         

ยุทธศาสตรท์ี่ 4.   ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ ทรพัยากรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

1.1.แผนงานการเกษตร 7 3.47 175,000                 0.48            กองสง่เสริมการเกษตร

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  4 7 3.47 175,000                 0.48           

18,511,000            

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครวั ชมุชนและสังคม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณกีารค้าและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตรท์ี่ 5. ยุทธศาสตรด์า้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 10 4.95 515,000                 1.42            
ส านกัปลดั               

กองการศกึษา

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  5 10 4.95 515,000                 1.42           7

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการที่ดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมสี่วนรว่มของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 42 20.79 8,227,340             22.75         ส านกัปลดั

1.2 แผนงานบริหารงานคลงั 16 7.92 2,503,840              6.92            กองคลงั

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1.98 275,000                 0.76           ส านกัปลดั

1.4 แผนงานการศกึษา 16 7.92 3,651,000              10.09          กองการศกึษา

1.5 แผนงานสาธารณสขุ 9 4.46 1,330,760              3.68            กองสาธารณสขุฯ

1.6  แผนงานเคหะชุมชน 19 9.41 2,092,200              5.78           ส านกัปลดั/กองชา่ง

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิภมูปิัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณแีละการค้าการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการที่ดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมสี่วนรว่มของประชาชน (ตอ่)

8

1.7 แผนงานการเกษตร 7 3.47 278,160                 0.77           

1.8 แผนงานการพาณิชย์ 6 2.97 140,600                  0.39            

1.9 แผนงานงบกลาง 3 1.49 544,200                 1.50            

รวมยทุธศาสตร์ท่ี  6 122 60.40 19,043,100           52.65         

รวมโครงการ/กิจกรรม 184 91.09 35,994,800       99.52         

#REF!

 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชน

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนนิการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คดิเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการที่ดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมสี่วนรว่มของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 1.98 24,300                   0.06            ส านกัปลดั

1.2 แผนงานบริหารงานคลงั 3 1.49 38,500                   0.11            กองคลงั 9

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 1.49 17,400                   0.05            

1.4 แผนงานการศกึษา 3 1.49 31,500                   0.09            กองการศกึษา

1.5 แผนงานสาธารณสขุ 3 1.49 35,000                    0.10            กองสาธารณสขุฯ

1.6 แผนงานการเกษตร 2 0.99 28,500                   0.08            กองชา่ง

รวมครุภัณฑ์ 18 8.91 175,200                 0.48           

รวมโครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ 202 100.00 36,170,000       100.00       

36,170,000            

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บัญชสีรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จงัหวัดยโสธร

แบบ ผด. ๐๑ 

 



ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ. 2563      

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.

1 150,000        ศพด.วดัทุง่มน กองการศกึษา

ศพด.วดับา้นโพนสมิ

ศพด.บา้นมะพริก

10

ศพด.วัดบา้นโซง

2 120,000        ศพด.ในพื้นที่ กองการศกึษา

ต าบลทุง่มน

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน  2  โครงการ    เปน็เงนิ 270,000     บาท

โครงการกอ่สร้างสนามเดก็

เลน่ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการกอ่สร้างสนามเด็กเลน่

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามแบบแปลน

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มนก าหนด

1.1 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ. 2564        

.โครงการปรับปรุงซอ่มแซม

อาคารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการปรับปรุงซอ่มแซม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ภายในและภายนอก

อาคาร ทัง้ 4 แหง่ รายละเอียดตามแบบแปลน

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มนก าหนด

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนแลสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3.การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็ลศิ

แบบ ผด.02 



ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมบ ารุงรักษา 597,840       พื้นที่ต าบลทุง่มน กองชา่ง

หรือซอ่มแซมทรัพย์สนิ ครุภัณฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง 

 หรือสิง่สาธารณูปโภค หรือโครงการสร้างพื้นฐาน

2 .โครงการกอ่สร้างและยกระดบั 480,000        บา้นโซง หมู ่1 กองชา่ง

11

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

บา้นโซงหมูท่ี่ 1

1,077,840   

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา หรือ

ซอ่มแซมทรัพย์สนิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ. 2563      พ.ศ. 2564        

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ถนนสาย  โซง - เหลา่โป ่1 (สายสามแยกบา้นนาย

สริิบูรณ์ สวา่งแสง ถงึสามแยกบา้นนายแสวง สวา่ง

แสง)ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง  4 เมตร

ยาว  210  เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมพีื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่  840  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนองคก์ารบริหารสว่นทุง่มนก าหนด

แบบ ผด.02 



ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 235,000        บา้นเหลา่โป ่ กองชา่ง

12

4 249,000        บา้นทุง่มน กองชา่ง

หมู่ 3

5 โครงการซอ่มแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็บา้นโพน

สมิ  หมูท่ี่  4

ถนนสาย  ถนนโพนสมิ ซอย 1(หนา้โรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพต าบลโพนสมิ ถงึ บ้านนางไพรวรรณ โสตะสงิห)์ 

ปริมาณงานกวา้ง  4 เมตร

ยาว  120  เมตร หนา  0.15เมตร หรือมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกวา่  480  ตารางเมตร    รายละเอยีดตามแบบ

แปลนองคก์ารบริหารสว่นทุง่มนก าหนด

249,000        บา้นโพนสมิ หมู ่4 กองชา่ง

733,000       

โครงการซอ่มแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น

เหลา่โปห่มู่ที2่

พ.ศ. 2563      พ.ศ. 2564        

สาย ถนนเหลา่โป ่ซอย 1 (ระหวา่งบา้นนายเทวา 

พจิารณ์ ถงึสามแยกโรงเรียนโซงเหลา่โปว่ทิยา) 

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง  5 เมตรยาว  

88  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย

กวา่  440  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนองคก์ารบริหารสว่น ทุง่มนก าหนด

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

.โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็บา้นทุง่มน

 หมูท่ี่ 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนนสาย  ถนน อบต.ทม.023 (จากแยกบา้นนาย

ประวทิย์ แสวงแกว้ ถงึแยกไปวดัทุง่สบายปริมาณ

งานขนาดผิวจราจรกวา้ง  4  เมตร ยาว  120  

เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่  

480  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

องคก์ารบริหารสว่นทุง่มนก าหนด (

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ. 2563      

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.

6 โครงการซอ่มแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็  หมูท่ี่ 4

ถนนโพนสมิ ซอย 3 (จากหนา้วดัถงึบา้นนางล าปาง 

มโีชค)ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง  4 เมตร

ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมพีื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่  380  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนองคก์ารบริหารสว่นทุง่มนก าหนด

201,000        บา้นโพนสมิ หมู ่4 กองชา่ง

13

7 206,000        บา้นมะพริก หมู ่5 กองชา่ง

407,000    

ถนนสาย  อบต.ทม.037 (จากหนองบัว่ถงึบอ่โจ้โก)้

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4  เมตรยาว 

100 เมตรหนา 0.15 เมตร  หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ย

กวา่  400  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ

แปลนองคก์ารบริหารสว่นทุง่มนก าหนด

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2564        

.โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็บา้นมะ

พริก  หมูท่ี่ 5

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ. 2563      

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.

8 .โครงการขยายถนนดนิบา้น  

มะพริก  หมูท่ี่ 5

ถนนสาย  อบต.ทม.034 (จากบา้นนายถวลิ สเีทา 

ไปตลอดสาย)ปริมาณงาน  

1. งานถางปา่ขุดตอขนาดหนัก 2. งานดนิถนน

กวา้ง ขา้งละ 1  เมตรยาว 600 เมตร หนา 0.20  

เมตรหรือปริมาตรพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 1,200 ตาราง

เมตร พร้อมเกรดเกลีย่ปรับแตง่เรียบตลอดสาย

รายละเอียดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารสว่นทุง่

มนก าหนด

37,800         บา้นมะพริก หมู ่5 กองชา่ง

14

9 284,000        บา้นดู ่หมู ่6 กองชา่ง

321,800                

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2564        

ถนนสาย  ถนน ดู ่3 (จากบา้นนายนพินต ์ค าตาถงึ

บา้นนายกรุงศรี ภูพธิาน)ปริมาณงาน 

1. กอ่สร้างบอ่พักคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 บอ่ 

ขนาด 1.10 x 1.10เมตรลกึ 1.30 – 1.50 เมตร

2. วางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง0.40 เมตรระยะทางยาวรวม 

155.20เมตร (รวมความยาวบอ่พัก)

3. กอ่สร้างไหลท่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวา้ง  0.80  เมตร ยาว 138.50 เมตรหนา 

0.15 เมตร  หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่  110.80  

ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนองคก์าร

บริหารสว่นต าบลทุง่มนก าหนด

โครงการวางทอ่ระบายน้ า

พร้อมบอ่พักบา้นดู ่ หมูท่ี่  6

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ. 2563      

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.

10 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่

ทางคอนกรีตเสริมเหลก็บา้น

ทุง่มน หมูท่ี่ 7

ถนนสาย  ยส.ถ.46 – 001 (ถนนเสน้กลางหมูบ่า้น

จากรอยตอ่ ถงึแยกบา้นนายสุวทิย์ ประเสริฐสังข)์ 

ปริมาณงาน  ขยายไหลท่างกวา้งขา้งละ0.80 

เมตร ยาวขา้งละ 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ

มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่320 ตารางเมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารสว่นทุง่มนก าหนด

174,000       บา้นทุง่มน หมู ่7 กองชา่ง

15

11 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อม

ฝา  ปดิตะแกรงเหลก็ บา้นโซง

     หมูท่ี่ 8

ถนนสาย  ทางหลวงชนบท ยส. 2007 (จากแยก

บา้นนางการีวนั ราษฎรด ีถงึล าเหมอืงสาธารณะ)

ปริมาณงาน  ฝ่ังทศิตะวนัตกขนาดกวา้งภายใน  

0.30 เมตร ยาว 80  เมตร ลกึ 0.50 เมตรหนา 

0.10 เมตร หรือมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่  40  ตาราง

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองคก์ารบริหาร

สว่นทุง่มนก าหนด

227,800       บา้นโซงหมูท่ี่ 8 กองชา่ง

401,800                

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2564        

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ. 2563      

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.

12 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อม

ฝาปดิคอนกรีตเสริมเหลก็ 

บา้นมะพริก หมูท่ี่ 9
159,900        

     บา้นมะพริก 

     หมู ่9
กองชา่ง
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13 คา่จา้งส ารวจ ออกแบบ เพือ่เป็นรายจ่ายเพือ่จ้างออกแบบ 50,000          ทัง้ 9 หมูบ่า้น กองชา่ง

ที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง จ้างควบคุมงานทีจ่่ายใหแ้กเ่อกชน หรือนติบิุคคล ในต าบลทุง่มน

14 เงนิชดเชยคา่ K ส าหรับงาน เพือ่เป็นรายจ่ายชดเชย คา่ K ส าหรับงานกอ่สร้าง 30,000          ทัง้ 9 หมูบ่า้น กองชา่ง

กอ่สร้าง ในต าบลทุง่มน

239,900                

รวมแผนงานเคหะชุมชน   จ านวน    14   โครงการ    เปน็เงนิ 3,181,340  บาท

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1   จ านวน    16  โครงการ    เปน็เงนิ 3,451,340  บาท

ถนนสาย ถนนมะพริก ซอย 5 (จากบา้นนางทองยุ่น

 ค าตา ถงึหนา้โรงเรียนมะพริกดูโ่พนสมิ) ปริมาณงาน

  ฝ่ังทศิตะวนัตกขนาดกวา้งภายใน  0.30 เมตร ยาว

 126 เมตร ลกึ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือ

มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 63 ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนองคก์ารบริหารสว่นทุง่มนก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ. 2564        

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 โครงการจดังานวันเดก็แหง่ชาติ เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตาม

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี

2563 ในเขตพื้นที่ต าบลทุง่มน
65,000          

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

กองการศกึษา
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2 โครงการเปดิวิสยัทศันแ์ละการเพิ่ม

ประสทิธภิาพของบคุลากร

ทางการศกึษา

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตาม

โครงการเปดิวสิัยทัศนแ์ละการเพิ่ม

ประสทิธภิาพของบุคลากรทางการศกึษา 

ประจ าปงีบประมาณ 2563

30,000          

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

กองการศกึษา

3 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการ

บริหารสถานศกึษา คา่จดัการเรียน  

การสอนของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

เพื่อเป็นคา่สนับสนุนใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศกึษา คา่จัดการเรียน  การสอน ดังนี้ 

        1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นมะพริก     

     ตัง้ไว ้ 56,100   บาท                     

        2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นโซง      

 ตัง้ไว ้  45,900   บาท                        

        3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นทุง่มน   

 ตัง้ไว ้  42,500   บาท                        

        4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นโพนสมิ 

 ตัง้ไว ้  20,400   บาท 

164,900        

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

กองการศกึษา

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.
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ค.
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ค.

ก.
ย.

4
เพื่อเป็นคา่สนับสนุนใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศกึษา คา่อาหารกลางวัน
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1.ศพด.บา้นมะพริก  161,700   บาท

2.ศพด.วัดบา้นโซง   132,300  บาท                  475,300       กองการศกึษา

3.ศพด.วัดบา้นทุง่มน   122,500 บาท      

4.ศพด.วัดบา้นโพนสมิ 58,800 บาท 

5 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบริหาร 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นมะพริก 37,290  บาท

สถานศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการจดั คา่หนังสอืเรียน             6,600 บาท 109,610        กองการศกึษา

การศกึษาส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ คา่อุปกรณ์การเรียน         6,600  บาท

(ศพด.)ส าหรับเดก็ปฐมวัย(อายุ3-5ป)ี คา่เคร่ืองแบบนักเรียน      9,900 บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    14,190  บาท

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นโซง 30,510บาท

คา่หนังสอืเรียน               5,400  บาท

คา่อุปกรณ์การเรียน          5,400  บาท

คา่เคร่ืองแบบนักเรียน      8,100 บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    11,610 บาท

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการ

บริหารสถานศกึษา คา่อาหาร

กลางวัน ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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(ต่อ) โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบริหาร 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นทุง่มน 28,250 บาท

สถานศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการจดั คา่หนังสอืเรียน               5,000  บาท

การศกึษาส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ คา่อุปกรณ์การเรียน          5,000   บาท
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(ศพด.)ส าหรับเดก็ปฐมวัย(อายุ3-5ป)ี คา่เคร่ืองแบบนักเรียน       7,500   บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    10,750 บาท

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นโพนสมิ 13,560 บาท

คา่หนังสอืเรียน              2,400   บาท

คา่อุปกรณ์การเรียน        2,400   บาท

คา่เคร่ืองแบบนักเรียน     3,600   บาท

คา่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน    5,160  บาท

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
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6 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต

ต าบลทุง่มน ดังนี้

920,050        กองการศกึษา
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1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นมะพริก                  

  ตัง้ไว ้67,100 บาท

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดับา้นโซง                    

 ตัง้ไว ้        54,900  บาท

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดับา้นทุง่มน              

   ตัง้ไว ้        51,000  บาท

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดับา้นโพนสมิ              

  ตัง้ไว ้       25,500  บาท

5.โรงเรียนบา้นทุง่มน                                 

ตัง้ไว ้      235,850  บาท

6.โรงเรียนบา้นมะพริกดูโ่พนสมิ                    

ตัง้ไว ้      319,000   บาท  

7.โรงเรียนโซงเหลา่โปว่ทิยา                        

ตัง้ไว ้      166,700   บาท

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

คา่อาหารเสริม (นม)

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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7 เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนคา่อาหารกลางวัน

ใหก้ับโรงเรียน ดังนี้
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   1.โรงเรียนบา้นทุง่มน                         

         ตัง้ไว ้      464,000   บาท
1,420,000     กองการศกึษา

   2.โรงเรียนโซงเหลา่โปว่ทิยา                 

        ตัง้ไว ้      328,000   บาท

   3.โรงเรียนบา้นมะพริกดูโ่พนสมิ            

           ตัง้ไว ้      628,000   บาท

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    7   โครงการ    เปน็เงนิ 3,184,860  บาท

โรงเรียน/ศพด.

ในพื้นที่  อบต.

ทุง่มน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563

อุดหนนุคา่อาหารกลางวันใหก้บั

โรงเรียน 3 โรงเรียน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.2 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ม.ี
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ค.
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ค.

ก.
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1 โครงการควบคมุและปอ้งกนั

โรคตดิตอ่ตา่งๆ ภายในต าบลทุง่มน
เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคตดิตอ่ เชน่ 

โรคไขห้วัดใหญ ่ฯลฯ

           30,000

ทัง้ 9 หมูบ่า้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ
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2 โครงการควบคมุและปอ้งกนัโรค

ไขเ้ลอืดออกก าจดัลกูน้ ายุงลาย
เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการควบคุมและปอ้งกันโรค

ไขเ้ลอืดออกก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

           50,000

ทัง้ 9 หมูบ่า้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

3 โครงการสง่เสริมและรณรงคป์อ้งกนั

โรคพษิสนุขับา้
เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตาม

โครงการสง่เสริมและรณรงคป์อ้งกันโรคพษิ

สุนัขบา้และท าหมันหมาแมว

30,000          

ทัง้ 9 หมูบ่า้น

ในพื้นที่ อบต.

ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

4 อุดหนนุอ าเภอค าเขื่อนแกว้ เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแกว้

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหติ 

ถวายเป็นพระราชกุศลแดส่มเด็จพระ

เจา้อยู่หัวฯ อ าเภอค าเขื่อนแกว้ ประจ าปี

งบประมาณ 

พ.ศ.2563  

5,000            
อ าเภอค าเขื่อน

แกว้

กอง

สาธารณสขุฯ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.2 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ดา้นสาธารณสขุ หมูท่ี่ 1 ถงึ หมูท่ี่ 9
เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโครงการตาม

พระราชด าริดา้นสาธารณสุข หมูท่ี่ 1 -หมูท่ี่

 9  หมูบ่า้นละ 20,000 บาท ใหก้ับ

กรรมการหมูบ่า้น  ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563

180,000        พื้นที่ต าบลทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ
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รวมแผนงานสาธารณสุข  จ านวน    5    โครงการ    เปน็เงนิ 295,000     บาท

          

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค
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1 โครงการสง่เสริมอาชพีผู้สงูอายุ/

ผู้ดอ้ยโอกาส/ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดส์

ภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการสง่เสริมอาชพีผู้สูงอายุ/

ผู้ดอ้ยโอกาส/ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดสภ์ายใน

ต าบลทุง่มน   

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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2 โครงการพัฒนาคณุภาพชวีิต

ผู้สงูอายุต าบลทุง่มนภายในต าบลทุง่

มน

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุต าบล

ทุง่มนภายในต าบลทุง่มน
50,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 วัสดกุอ่สร้าง เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุกอ่สร้าง ส าหรับ

กอ่สร้าง  ซอ่มแซม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย

และพัฒนาคุณภาพชวีติใหก้ับ

ผู้ดอ้ยโอกาส  ผู้ยากไร่  ผู้พกิารหรือผู้

ยากจน 

80,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน  3   โครงการ    เปน็เงนิ 160,000      บาท

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
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1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสทิธภิาพ

การท างานของกลุม่อาชพีตา่งๆ

ภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสทิธภิาพการ

ท างานของกลุม่อาชพีตา่งภายในต าบลทุง่มน

30,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั
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2 โครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพื่อ

ตอ่ตา้นยาเสพตดิภายในต าบลทุง่มน

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพื่อตอ่ตา้น

ยาเสพตดิภายในต าบลทุง่มน 

20,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพตดิ

เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแกว้

โครงการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

 อ าเภอค าเขื่อนแกว้ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2564

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

60,000        บาท

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 3   โครงการ เปน็เงนิ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวิีตการส่งเสรมิการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.5 แผนงานการพานชิย์

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 ซอ่มแซมทรัพย์สนิหรือบ ารุงรักษา 

ครุภณัฑ์

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม

บ ารุงรักษาครุภัณฑท์ี่มวีงเงนิเกนิ 5,000  

บาท ตอ่คร้ัง ในการซอ่มแซมระบบประปา

30,000           อบต.ทุง่มน กองชา่ง

30,000        บาท

26

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  2   จ านวน    19  โครงการ    เปน็เงนิ 3,729,860 บาท

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมแผนงานการพานชิย์ จ านวน 1   โครงการ เปน็เงนิ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.)

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดท าโครงการ

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพล

เรือน  (อปพร.)  

50,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

2
7

2 โครงการฝึกอบรมเครือขา่ย

มสิเตอร์เตอืนภยัต าบลทุง่มน
เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการ

ฝึกอบรมการปอ้งกันและชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย

ทางน้ าใหก้ับเยาวชนในองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลทุง่มน

10,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 โครงการฝึกซอ้มแผนปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัต าบลทุง่มน

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการ

จัดท าแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต าบลทุง่มน เพือ่ด าเนนิการอบรมและ

ด าเนนิการซอ้มแผนปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

30,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

90,000                 

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเปน็สุข

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 โครงการปอ้งกนัภยัจดุตรวจ จดุ

สกดัและจดุบริการประชาชนในชว่ง

เทศกาลปใีหมส่งกรานต์

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการปอ้งกนัภยัจดุตรวจ จดุสกดั

และจดุบริการประชาชนในชว่งเทศกาลปี

ใหมส่งกรานตต์ าบลทุง่มน 

15,000          อบต.ทุง่มน ส านักปลัด

2
8

5 โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมชุด

ปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ า

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติ

อาสาภยัพบิตัปิระจ าองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น  เพื่อด าเนนิการฝึกอบรม

ชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ า

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

130,000        อบต.ทุง่มน ส านักปลัด

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน 5  โครงการ  เปน็เงนิ 235,000     บาท

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเปน็สุข

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเปน็สุข

1.2 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2563        

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 เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยยังชพีใหแ้กสู่งผู้อายุ

ตลอดป ี  6,810,000     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

2
9

2 เบี้ยยังชพีคนพกิาร เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยยังชพีใหแ้กค่นพกิาร

ตลอดป ี  1,852,800    อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นคา่เบี้ยยังชพีใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์  

ตามบัญชรีายชื่อที่ไดรั้บอนุมัตจิากผู้บริหาร   18,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4 เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม

ของพนักงานจา้งกรณีนายจา้งในอัตราร้อย

ละ  5  ของคา่จา้งที่ อบต.จะตอ้งจา่ย เพื่อ

อุดหนุนเงนิคา่เบี้ยประกันสังคมของ

พนักงานจา้ง 111,900 และผู้ดูแลเด็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  46,200  บาท

158,100        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2564        

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยูเ่ย็นเปน็สุข

1.2 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน พ.ศ.2563        

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 เพื่อจา่ยเป็นเพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุน

เงนิทดแทน ในอัตราร้อยละ  0.2  ของ

คา่จา้งโดยประมาณทัง้ปี
6,600             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

8,845,500 บาท

3
0

9,080,500  บาท

พ.ศ.2564        

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

รวมแผนงานงบกลาง      จ านวน  5  โครงการ   เปน็เงนิ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  3   จ านวน    10  โครงการ    เปน็เงนิ

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 อนุรักษ ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ดารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยนื

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษ ์ทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.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 โครงการปลกูหญา้แฝกเฉลมิพระ

เกยีรติ

เพื่อจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการปลกูหญา้แฝก  
10,000          อบต.ทุง่มน

กองสง่เสริม

การเกษตร

3
1

2 โครงการปลกูปา่ตามแนวพระราช

เสาวนย์ี

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการปลูกปา่เฉลมิพระเกยีรติ  20,000         อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

3 โครงการหนึ่งคนหนึ่งตน้หนึ่งฝน เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการหนึ่งคน หนึ่งตน้ หนึ่งฝน   10,000          อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

4 โครงการรักน  า รักปา่ รักษาแผ่นดนิ เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ

โครงการรักน  า รักปา่ รักษาแผ่นดนิ  20,000         อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

5 โครงการสง่เสริมการเกษตรแบบ

ย่ังยืนตามแนวทฤษฎใีหมแ่บบ

เศรษฐกจิพอเพยีงและการเกษตร

อนิทรีย์

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการสง่เสริมการเกษตรแบบย่ังยืน

ตามแนวทฤษฎใีหมแ่บบเศรษฐกจิพอเพยีง

และการเกษตรอนิทรีย์

30,000         อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2563    พ.ศ.2564        

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 อนุรักษ ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ดารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยนื

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษ ์ทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.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.

6 โครงการอนรัุกษพ์ันธกุรรมพชื เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื โดยมี

คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่วัสดุอุปกรณ์ที่

จ าเป็นในการจัดโครงการ  คา่วัสดุ

การเกษตรและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นและ

เกี่ยวขอ้งในการจัดโครงการ 

50,000         อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

3
2

7 โครงการธนาคารน  าใตด้นิ เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ

โครงการธนาคารน  าใตด้นิโดยมคีา่ใชจ้า่ย

ประกอบดว้ยคา่วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน

การจัดโครงการ  คา่วัสดุการเกษตร 

และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง

ในการจัดโครงการ 

35,000         อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

175,000     บาท

175,000     บาทรวมยุทธศาสตร์ท่ี  4   จ านวน    7  โครงการ    เปน็เงนิ

รวมแผนงานแผนงานการเกษตร จ านวน 7 โครงการ เปน็เงนิ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2563     พ.ศ.2564        

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการจดังานสบืสานประเพณี

ลอยกระทงต าบลทุง่มน

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตาม

โครงการจัดงานสบืสานประเพณีลอย

กระทงต าบลทุง่มน  ประจ าปี

งบประมาณ  2564

           70,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

3
3

2 โครงการมอบรมบรรพชาสามเณร

และบวชศลีจาริณีภาคฤดรู้อน 

ประจ าปงีบประมาณ 2564

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตาม

โครงการอบรมบรรพชาสามเณรและบวช

ศลีจาริณีภาคฤดูร้อน ประจ าปี

งบประมาณ 2564

           40,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

3 โครงการสบืสานประเพณีแหเ่ทยีน

พรรษาต าบลทุง่มน ประจ าปี

งบประมาณ 2564

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตาม

โครงการสบืสานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา

ต าบลทุง่มน ประจ าปงีบประมาณ  2564

           15,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

4 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคณุภาพชวีิต

ประจ าปงีบประมาณ 2564

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตาม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชวีติ ประจ าปี

งบประมาณ 2564

           50,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

125,000         

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2563        พ.ศ.2564        

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

5 โครงการ แขง่ขันกฬีาศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็ ประจ าปงีบประมาณ 2564

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานตาม

โครงการแขง่ขันกฬีาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจ าปงีบประมาณ 2564            30,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

3
4

6 อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนบา้นทุง่มน เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจ าปี

งบประมาณ 2564

           30,000 โรงเรียนบา้นทุง่มน กองการศกึษา

7 อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนโซงเหลา่โป่

วิทยา

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจ าปี

งบประมาณ 2564

           30,000
โรงเรียนโซงเหลา่

โปว่ิทยา
กองการศกึษา

8 อุดหนนุใหก้บัโรงเรียนบา้นมะพริกดู่

โพนสมิ

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจ าปี

งบประมาณ 2564

           30,000
โรงเรียนบา้นมะ

พริกดูโ่พนสมิ
กองการศกึษา

9 อุดหนนุใหก้บัที่ว่าการอ าเภอ         

 ค าเขื่อนแกว้

เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแกว้

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี

บุญบัง้ไฟจังหวัดยโสธร

           10,000
ที่ว่าการอ าเภอ   

ค าเขื่อนแกว้
กองการศกึษา

พ.ศ.2564        พ.ศ.2563        

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

แบบ ผด.02 



130,000         

ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

10 อุดหนนุใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้น

 ในต าบลทุง่มน ทัง้ 3 โซน ใน

โครงการสบืสานประเพณีบญุบัง้ไฟ 

ประจ าปงีบประมาณ 2564

เพื่อเป็นเงนิอุดหนุนโครงการสบืสาน

ประเพณีบุญบัง้ไฟ ทัง้ 3 โซน               

โซนที่ 1.  หมู ่1,2,8                          

ตัง้ไว ้  70,000  บาท                    

โซนที่ 2  หมู่ 3,7                            

ตัง้ไว ้  70,000  บาท                     

โซนที่ 3 หมู่ 4,5,6,9                        

ตัง้ไว ้  70,000  บาท

         210,000
9 หมูบ่า้น ใน

ต าบลทุง่มน
กองการศกึษา

3
5

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    10    โครงการ    เปน็เงนิ 515,000     บาท

515,000     บาท

  

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  5   จ านวน    10  โครงการ    เปน็เงนิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิคุณภาพชวิีตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสรมิภูมิปญัญาท้องถิน่ วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

พ.ศ.2563        พ.ศ.2564        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 เงนิเดอืนนายก/รองนายก เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล  จ านวน 

12 เดอืน
514,080        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3
6

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

ต าแหนง่นายก/รองนายก นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลและเงนิ

คา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่รองนายกองคก์าร

บริหารสว่นต าบล

3 เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง

นายก

เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบล และเงนิ

คา่ตอบแทนพเิศษรองนายกองคก์ารบริหาร

สว่นต าบล /เดอืน จ านวน 12 เดอืน

42,120          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4 เพือ่จ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ 86,400          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล จ านวน 12 เดอืน

684,720              

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เงนิคา่ตอบแทนเลขานกุารนายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบล

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน 1,713,600     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3
7

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
ประธานสภา/สมาชกิสภาองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลจ านวน  12 เดอืน

6 เงนิเดอืนพนกังาน เพื่อจา่ยเปน็เงนิเดอืนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 2,146,850     อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

 จ านวน 12 เดอืน  

7 เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน เพื่อจา่ยเปน็เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนปลดั 84,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

องคก์ารบริหารสว่นต าบล จ านวน12 เดอืน

  

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

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล  

หวัหนา้ส านกัปลดั  จ านวน 12 เดอืน

4,070,450           

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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ค.

ก.
ย.

3
8

9 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เพื่อจา่ยเปน็คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง     967,680        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

จ านวน 12  เดอืน

10 เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง เพื่อจา่ยเปน็เงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว 72,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

 ส าหรับพนกังานจา้ง จ านวน 12 เดอืน

11 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

(1)เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเป็น

กรณีพเิศษแกพ่นักงานสว่นต าบลและพนักงาน

จา้ง 

260,490        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

1,300,170           

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 



                               

ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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12 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน เพือ่จ่ายเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา  5,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

นอกเวลาราชการ ราชการใหก้ับพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจ้าง

3
9

ทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหป้ฏบิัตหินา้ทีน่อกเวลาราชการปกติ

 หรือ วนัหยุดราชการ  

13 คา่เชา่บา้น เพื่อจา่ยเปน็คา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบล 114,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ตามสทิธทิี่จะไดรั้บ

14 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเปน็เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของ 25,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

พนกังานสว่นต าบลตามสทิธทิี่ควรจะไดรั้บ

15 รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการตา่งๆ เพื่อจา่ยเปน็คา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการตา่งๆ เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ

หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งเหมา

บริการ หรือคา่จา้งเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ 

430,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

574,000              

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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16 โครงการประเมนิความพงึพอใจ

ของประชาชนที่มตีอ่การ

ใหบ้ริการของ อบต.ทุง่มน

เพือ่ศึกษา วจิัย  ประเมนิผลความพงึพอใจ ของ

ประชาชนทีใ่นการปฏบิัตงิานราชการโครงการตา่ง 

ๆทีม่ผีลตอ่ประชาชน เพือ่ทราบระดับความพงึ

พอใจหรือผลส าเร็จของงาน 

25,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4
0

17 รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพธิีการ (1)คา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล  30,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

(2)คา่เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

18 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการในราชอาณาจกัรและ

นอกราชอาณาจกัร

เพือ่จ่ายเป็นในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน่  คา่เบี้ย

เลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่ัก 150,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

205,000               

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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19 โครงการสนบัสนนุการ เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ 500,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

เลอืกตัง้ทั่วไป เลอืกตัง้ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มน

ตามที่กฎหมายก าหนด  

4
1

20 โครงการเปดิวิสยัทศันแ์ละการ

พัฒนาประสทิธภิาพการท างาน

ของ อบต.

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการเปดิ

วสิัยทัศนแ์ละการพัฒนาประสทิธิภาพการท างาน

ของ อบต. ของคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาองคก์าร

บริหารสว่นต าบล พนักงานสว่นต าบล พนักงาน

จ้าง ผู้น าชุมชน ผู้สังเกตการณ์ 

150,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

21 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ อบต.

เคล่ือนที่ 30,000         
 อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

22 ค่าของรางวลั หรือเงินรางวลั  ดอกไมแ้ละพวงมาลา  คา่ชดใชใ้นการจัดงาน 5,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า หรือกจิกรรมตา่ง ๆ  เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลยั

ดอกไม้และพวงมาลา  ค่าชดใช้ ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา

ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามความจ าเป็น 685,000               

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

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

4
2

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นบรูณาการ แผนพัฒนาท้องถิน่ เพือ่จัดประชุมประชาคมท้องถิน่ 

ร่วมกบแผนชุมชน  ประชุมคณะกรรมการ  อนกุรรมการ  คณะท างานตา่งๆ 

เกีย่วกบัจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 20,000                 

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

ของชาติ สถาบันส าคัญของชาตเิพือ่เสริมสร้างความสมานฉันท์

 เชน่ การจัดกจิกรรมกฬีานนัทนาการ เพือ่สร้างความรู้รัก

สามัคคขีองประชาชนในชุมชน  

25 โครงการปรองดอง สมานฉนัท ์ เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการปรองดอง 10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

สร้างความสขุอย่างย่ังยืนแกป่ระชาชนสมานฉันทส์ร้างความสุขอย่างย่ังยืนแกป่ระชาชนเชน่

การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเขา้ใจ

 เพือ่สร้างทัศนคตแิละจิตส านกึทีด่งีามในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์

60,000                  

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

26 โครงการอบรมใหค้วามรู้ตาม

พระราชบญัญัตขิอ้มลูขา่วสาร    

ของราชการ พ.ศ. 2540

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดท าโครงการอบรม

ใหค้วามรู้ตามพะราชบัญญัตขิอ้มูลขา่วสาวของ

ราชการ พ.ศ. 2540  เพือ่ใหผู้้เขา้อบรมมคีวามรู้ 

ความเขา้ใจ เกีย่วกับ พ.ร.บ.

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4
3

27 โครงการสง่เสริมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริตในการ

ปฏบิตังิานของบคุคลากร 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มน

เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการจัดท าโครงการ

สง่เสริมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตใน

การปฏบิัตงิานของบุคคลากรองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลทุง่มน

20,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

28 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม เพือ่จ่ายเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรณีเป็นการจ้าง

เหมาทัง้คา่สิง่ของและคา่แรงงาน
100,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

130,000               

พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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ค

พ
.ย

.
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ค.
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พ

.

ม.ี
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เม
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.
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ค.
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ค.

ก.
ย.

29 วัสดสุ านกังาน เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุส านักงาน  รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสัน้ 

45,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

4
4

30 วัสดไุฟฟา้และวิทยุ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุไฟฟา้และวทิยุ  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

3,000            อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

31 วัสดงุานบา้นงานครัว เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุงานบา้นงานครัว  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

15,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

63,000                 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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พ
.ย

.
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พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
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ค.
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ค.

ก.
ย.

4
5

32 วัสดยุานพาหนะและขนสง่ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุยานพาหนะและขนสง่  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

20,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

33 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
80,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

100,000               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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4
6

34 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดย

สภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

15,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

35 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุคอมพวิเตอร์  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

30,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

36 วัสดอุื่น เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อน้ าดื่ม

บริการประชาชน ที่มาตดิตอ่ราชการกับ  อบต.

 ทุง่มน

12,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

57,000         

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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
7

37 คา่ไฟฟา้ เพื่อจา่ยเป็นคา่ไฟฟา้ในส านักงาน/ในที่

สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบขององคก์ารบริหารสว่นต าบล 
150,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

38 คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล เพื่อจา่ยเป็นคา่น้ าประปาในส านักงาน/ในที่

สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบขององคก์ารบริหารสว่นต าบล

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

39 คา่บริการโทรศพัท์ เพื่อจา่ยเป็นคา่โทรศัพทพ์ื้นฐาน  คา่

โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ฯลฯ  และใหห้มายความ

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดใ้ชบ้ริการดังกลา่ว

และคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการใชบ้ริการ  

เชน่  คา่เชา่เคร่ือง  คา่เชา่หมายเลข

โทรศัพท์    คา่บ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ 

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

170,000               

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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.ย

.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
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4
8

40 คา่บริการไปรษณีย์ เพื่อจา่ยเป็นคา่บริการไปรษณีย์ คา่ธนาณัต ิ

คา่ดวงตราไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิในระบบบริหาร

การเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์ 

(GFMIS) 

2,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

41 คา่บริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพือ่จ่ายเป็นคา่บริการสือ่สารและโทรคมนาคม  

เชน่  คา่โทร ภาพ(โทรสาร)  คา่เทเลกซ ์ คา่วทิยุ

ตดิตามตัว  คา่วทิยุสือ่สาร  คา่สือ่สารผ่าน

ดาวเทยีม  คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับการใชร้ะบบ

อินเทอร์เน็ตรวมถงึอินเทอร์เน็ตการ์ดและคา่

สือ่สารอื่นๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ ของอบต.ทุง่

มน เชน่  คา่เคเบิ้ลทวี ี คา่เชา่ชอ่งสัญญาณ

ดาวเทยีม เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถงึ

คา่ใชจ้่ายเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้ริการดังกลา่ว และคา่ใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึ้นเกีย่วกับการใชบ้ริการ  

130,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

แบบ ผด.02 



132,000       

ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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4
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1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564
6,000             อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

2)โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์

ปฏบิัตกิารร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชนของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

10,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไปจ านวน 42    โครงการ    เปน็เงนิ 8,227,340 บาท

 

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

42 เงนิอุดหนนุสว่นราชการ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลงั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ
.ย

.
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ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
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.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เงนิเดอืนพนกังาน
เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น

ประจ าปี  4  อัตรา จ านวน 12  เดอืน  
1,367,640     อบต.ทุง่มน กองคลงั

5
0

2 เงนิประจ าต าแหนง่

เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหนง่ผู้อ านวยการ

กองคลัง ในอัตรา เดอืนละ  3,500  บาท  

จ านวน 12 เดอืน 

42,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

3 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง
เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

ภารกจิ  3  อัตรา จ านวน 12  เดอืน
517,200       อบต.ทุง่มน กองคลงั

4

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

 เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเป็น

กรณีพเิศษแกพ่นักงานสว่นต าบล  และ

พนักงานจา้ง  

160,000         อบต.ทุง่มน กองคลงั

2,086,840           

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลงั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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5
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอก

เวลาราชการใหก้ับพนักงานสว่นต าบลและ

พนักงานจา้ง ที่ไดรั้บอนุมัตใิหป้ฏบิัตหินา้ที่นอก

เวลาราชการปกต ิหรือ วันหยุดราชการ  

10,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

5
1

6 คา่เชา่บา้น
เพื่อจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนักงานสว่น

ต าบลตามสทิธทิี่จะไดรั้บ  
144,000        อบต.ทุง่มน กองคลงั

7 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรของ

พนักงานสว่นต าบลตามสทิธทิี่ควรจะไดรั้บ  
50,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

8 คา่ธรรมเนยีมและคา่บริการตา่งๆ

เพื่อจา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีน

ในราชการของ อบต. ทุง่มน เชน่คา่ธรรมเนยีม

และคา่ลงทะเบยีนในการสง่พนักงานสว่นต าบล

45,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

249,000               

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลงั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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9 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ เพื่อจา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดังนี้  คา่ถา่ยเอกสาร  

คา่เย็บหนังสอืหรือเขา้ปกหนังสอื คา่ซักฟอก  

คา่ก าจัดสิ่งปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก  คา่เชา่

ทรัพย์สนิ 

           15,000  อบต.ทุง่มน กองคลงั

5
2

10 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เพื่อจา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน่  คา่

เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก

55,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

11 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดท า

แผนที่ภาษี  เพื่อปรับปรุงและมฐีานขอ้มูลไว้

รองรับการพัฒนา   เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ

รายไดข้ององคก์ารบริหารสว่นต าบลทุง่มน 

20,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

12 โครงการการสร้างจติส านกึใน

การช าระภาษทีอ้งถิ่น

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสร้าง

จติส านกึในการช าระภาษทีอ้งถิ่น

10,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

100,000               

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลงั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

13 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมเพื่อจา่ยเป็นคา่

ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเพื่อใหส้ามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิกรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้

คา่สิ่งของและคา่แรงงาน  

8,000            อบต.ทุง่มน กองคลงั

5
3

14 วัสดสุ านกังาน เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุส านักงาน  รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสัน้  

25,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

15 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุคอมพวิเตอร์  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้  

25,000          อบต.ทุง่มน กองคลงั

58,000                 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลงั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

16 คา่บริการไปรษณีย์ เพื่อจา่ยเป็นคา่บริการไปรษณีย์  คา่ธนาณัต ิ 

คา่ดวงตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิในระบบบริหาร

การเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์

(GFMIS) และคา่ใชจ้า่ยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

10,000           อบต.ทุง่มน กองคลงั

5
4

รวมแผนงานบรหิารงานคลัง จ านวน  16   โครงการ    เปน็เงนิ 2,503,840 บาท

10,000        

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

(1) เพื่อจา่ยเป็นคา่ปว่ยการใหแ้กอ่าสาสมัคร

ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

หรือคา่ใชจ่า่ยในลักษณะเดยีวกันกับ

คา่ตอบแทนหรือคา่ปว่ยการใหก้ับผู้ปฏบิัติ

ราชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์ารบริหาร

สว่นต าบลทุง่มน อื่นๆ

130,000        อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

5
5

2 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น รถ

น้ าดับเพลงิเอนกประสงค ์หมายเลขทะเบยีน 

บบ 4995  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  

สิ้นเปลอืงหมดไป 

45,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

175,000              

พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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ค

พ
.ย

.
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พ

.

ม.ี
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เม
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.
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ย.
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ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุเคร่ืองดับเพลงิ เชน่ ผงเคมี

ดับเพลงิ  รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีักษณะ

โดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการ

ใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลีย่น

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้  

20,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

5
6

4 วัสดเุคร่ืองแตง่กาย เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุเคร่ืองแตง่กาย  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป

80,000          อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  4  โครงการ  เปน็เงนิ 275,000     บาท

100,000     

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ
.ย

.
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ค. ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
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.
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.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เงนิเดอืนพนกังาน เป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล ต าแหนง่ 

ผู้อ านวยการกองการศกึษา ระดับตน้   และ

ต าแหนง่ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา

1,860,000     อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

5
7

2 เงนิประจ าต าแหนง่ เป็นเงนิประจ าต าแหนง่ ของพนักงานสว่น

ต าบลที่มสีทิธไิดรั้บ ตามอัตราระเบยีบ 

กฎหมายก าหนด จ านวน   12  เดอืน

42,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

3 เงนิวิทยฐานะ เป็นเงนิวทิยฐานะช านาญการ  ของพนักงานที่

มสีทิธไิดรั้บตามระเบยีบกฎหมายก าหนด
210,000       อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

4 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตาม

ภารกจิ ต าแหนง่ ผู้ชว่ยครู

ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดอืน

925,000       อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

5 เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

พนักงานจา้งตามภารกจิ ต าแหนง่

ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา จ านวน 

12 เดอืน

85,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

3,080,000    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

6 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยเป็นคา่ประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณี

พเิศษ (เงนิรางวัลประจ าปี)ส าหรับพนักงาน

สว่นต าบลหรือขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น

พนักงานจา้งตามสทิธขิองพนักงานสว่นต าบล

พนักงานจา้งตามระเบยีบ กฎหมายที่ก าหนด

230,000       อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

5
8

7 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิาน

นอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบล

และพนักงานจา้งหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมาย 

ปฏบิัตหินา้ที่นอกเวลาราชการหรือ

วันหยุดราชการ 

             5,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

8 คา่เชา่บา้น เพื่อจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก่ พนักงานสว่น

ต าบลที่ไมม่บีา้นพักของตนเอง และไดเ้ชา่

บา้นพักเพื่ออยู่อาศัย ตามสทิธทิี่พงึมแีละตาม

ระเบยีบ กฎหมายก าหนด

           30,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

265,000               

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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ค
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.ย

.
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.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
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ค.

ก.
ย.

9 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบุตร ส าหรับขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น หรือผู้มสีทิธิ์เบกิเงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบุตร

5,000            อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

5
9

10 คา่ธรรมเนยีม และคา่ลงทะเบยีน

ตา่ง ๆ

เพื่อจา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีน

ในราชการ ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล เชน่

คา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีนในการสง่

พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้งไปฝึกอบรม

สัมมนา

           40,000 อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

11 คา่จา้งเหมาบริการในการปฏบิตัิ

ราชการอื่นๆ

เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบริการบุคคล ชว่ย

ปฏบิัตริาชการในกองการศกึษา ศาสนา 

วัฒนธรรม

84,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

12 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
เพื่อจา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน่  คา่

เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก ฯลฯ

40,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

แบบ ผด.02 



169,000               

ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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ค
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.
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.
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60

13 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม
เพื่อจา่ยคา่บ ารุงรักษาซอ่มแซม วัสด ุครุภัณฑ์

ตา่ง ๆที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เชน่ 

รถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ ตู ้โตะ๊เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองอัดส าเนา วัสดุตา่ง ๆ ฯลฯ 

25,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

14 วัสดสุ านกังาน เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุส านักงาน  รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไมค่งทน

ถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสัน้ 

30,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

15 วัสดไุฟฟา้และวิทยุ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุไฟฟา้ ไฟฟา้ประดับ 

ปลั๊กไฟ และวัสดุตา่งๆที่เกี่ยวกับไฟฟา้ รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร หรือตามปกตมิรอายุการใชง้านไม่

ยืนนาน สิ้นเปลอืง หมดไป

5,000            อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 



60,000          

ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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61

16 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นคา่ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ 

แผ่นดสิก ์โปรแกรมเมนบอร์ด เมาส ์ตลับผง

หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ์ แบบเลเซอร์ หัวพมิพ์

หรือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพ์

คอมพวิเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง ที่ใชใ้นกอง

การศกึษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

25,000         อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

17 วัสดงุานบา้นงานครัว เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุงานบา้นงานครัว  รายจา่ย

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไม่

ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้

10,000           อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    17   โครงการ    เปน็เงนิ 3,651,000  

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

บาท

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.5 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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1 เงนิเดอืนพนกังาน เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น

ประจ าป ี1  อัตรา จ านวน 12  เดอืน
194,160       อบต.ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

62

2 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 2  

อัตรา จ านวน 12 เดอืน 
216,000       อบต.ทุง่มน

กอง

สาธารณสขุฯ

3 เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

ส าหรับพนักงานจา้ง2 อัตรา  จ านวน  12  

เดอืน

24,000         อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

4 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเป็น

กรณีพเิศษ อันมลีักษณะเป็นเงนิรางวัล

ประจ าปสี าหรับพนักงานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง 

และพนักงานจา้งขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น

34,600         อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

5 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอก

เวลาราชการใหก้ับพนักงานสว่นต าบลที่ไดรั้บ

อนุมัตใิหป้ฏบิัตหินา้ที่นอกเวลาราชการปกติ 

หรือ วันหยุดราชการ  

2,000            อบต.ทุง่มน
กอง

สาธารณสขุฯ

พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563

แบบ ผด.02 



470,760              

ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.5 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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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6 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 1) เพื่อจา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง

บริการตา่งๆ จ านวน 2,000 บาท               

 2)คา่จา้งเหมาบริการพนักงานกูช้พี กูภ้ัย 

อบต.ทุง่มน จ านวน 588,000 บาท            

 3)คา่ลงทะเบยีน ฯลฯ จ านวน 40,000 บาท

630,000       อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุฯ

7 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เพื่อจา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน่  คา่

เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก

20,000          อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุฯ

650,000       

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.5 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

8 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน  81-3290 

  รถยนตห์มายเลข นข 1695 

(รถกูช้พี) รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  สิ้นเปลอืง

หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สัน้  

60,000          อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุฯ
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9 วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุวทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือ

ตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่นนาน  

สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้  

150,000       อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุฯ

รวมแผนงานสาธารณสุข   จ านวน    9   โครงการ    เปน็เงนิ 1,330,760 บาท

210,000       

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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
เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น

ประจ าป ี 2  อัตรา จ านวน 12  เดอืน
        703,000 อบต.ทุง่มน กองชา่ง
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2 เงนิประจ าต าแหนง่

เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหนง่พนักงาน  ดังนี้

(1) ผู้อ านวยการกองชา่ง  ในอัตราเดอืนละ  

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

3 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง
เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง  3  

อัตรา  จ านวน 12 เดอืน 
442,800       อบต.ทุง่มน กองชา่ง

4 เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มคา่ครองชพีชั่วคราว

ส าหรับพนักงานจา้ง 3  อัตรา  จ านวน  12  

เดอืน

18,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

1,205,800            

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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)คา่ประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (เงนิ

รางวลัประจ าป)ี จ านวน 95,400  บาท  ส าหรับ

พนักงานสว่นต าบล หรือขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

พนักงานจ้าง ตามสทิธิของพนักงานสว่นต าบล 

พนักงานจ้าง
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(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง 

จ านวน 120,000 บาทเพือ่จ่ายเป็นเงนิตอบแทน

บุคคลหรือคณะกรรมการตา่งๆ บุคคลหรือ

คณะกรรมการ เชน่ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ

หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนนิงานจ้าง

ทีป่รึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนนิการจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้าง บุคคลหรือ

คณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาความ

เสยีหาย หรือบุคคลหรือคณะกรรมการอื่นใดตาม

ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

215,400       

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอัน

เปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

อบต.ทุง่มน กองชา่ง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



215,400               

ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
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เม
.ย

.
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.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

6 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพื่อจา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอก

เวลาราชการใหแ้กพ่นักงานสว่นต าบลและ

พนักงานจา้งหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมาย

5,000            อบต.ทุง่มน กองชา่ง
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7 คา่เชา่บา้น เพื่อจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก่ พนักงานสว่น

ต าบลที่ไมม่บีา้นพักเป็นของตนเอง และไดเ้ชา่

บา้นพักเพื่ออยู่อาศัย ตามสทิธิ์ที่พงึม ี 

36,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

8 เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบุตรส าหรับขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

หรือผู้มสีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร 

10,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

9 คา่ธรรมเนยีม และคา่ลงทะเบยีน

ตา่งๆ

เพื่อจา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีมและคา่ลงทะเบยีน

ในราชการของ อบต. เชน่ คา่ธรรมเนยีมและ

คา่ลงทะเบยีนในการสง่พนักงานสว่นต าบล 

พนักงานจา้งไปฝึกอบรมสัมมนา

30,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

81,000                 

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

10 คา่จา้งเหมาบริการในการ

ปฏบิตังิานราชการอื่นๆ
เพื่อจา่ยเป็นคา่จา่งเหมาบริการบุคคล ชว่ย

ปฏบิัตงิานราชการในกองชา่ง จ านวน 1 

อัตรา และเพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบริการ

ตา่งๆ เชน่ จา้งเหมาตัดหญา้,จา้งเหมาร้ือดนิ

ภายในทอ่และรางระบายน้ า ฯลฯ และเพื่อจา่ย

เป็นคา่ลา้งและอัดขยายรูป ส าหรับงานกอง

ชา่งและกจิกรรมตา่งๆ ของกองชา่งในการ

ปฏบิัตงิานราชการ ฯลฯ

90,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

68

11 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย ส าหรับเป็น คา่เบี้ย

เลี้ยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที่พัก และคา่ใชจ้า่ย

อื่นๆ ในการเดนิทางไปราชการ หรือไปอบรม

สัมมนา ของพนักงาน และคา่พาหนะในการ

เดนิทางไปราชการ 

25,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

12 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม เพื่อจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาซอ่มแซม วัสดุ 

ครุภัณฑต์า่งๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. 

เชน่ ตู ้โตะ๊ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองอัด

ส าเนาวัสดุตา่งๆ ฯลฯ รวมทัง้การซอ่มแซม

ระบบหอกระจายขา่วประจ าหมูบ่า้น

30,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

13 วัสดสุ านกังาน เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุส านักงาน  เชน่  

กระดาษ  แฟม้ ปากกา  ดนิสอ สิ่งพมิพท์ี่ได้

จากการซื้อหรือจา้งพมิพ์  ฯลฯ เป็นตน้

15,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

69

14 วัสดกุอ่สร้าง เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุกอ่สร้าง  เชน่ปูนซเีมนต์ 

ยางมะตอยผสมเสร็จยางมะตอยน้ า เคร่ืองมอื

ชา่งฯลฯ 

60,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

15 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

เชน่  กระดาษเขยีนโปสเตอร์  พูก่ัน  และส ี 

แผ่นซดีรูีปสหีรือขาวด าที่ไดจ้ากการลา้ง อัด

ขยาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นตน้  

5,000            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

16 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่ 

แผ่นดสิก ์โปรแกรมเมนบอร์ด เมาส ์ตลับผง

หมกึ ส าหรับเคร่ืองพมิพ์ แบบเลเซอร์หัวพมิพ์

หรือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพ์

คอมพวิเตอร์ และอื่น ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

25,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

105,000               

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานเคหะชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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ค
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.ย

.
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ค. ม.
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7
0

17 วัสดไุฟฟา้และวิทยุ เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซื้อวัสดุประเภท

ไฟฟา้และวทิยุ เชน่ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถา่ยไฟ

ฉาย  ฯลฯส าหรับงานซอ่มไฟฟา้สาธารณะ

70,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

18 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ

เพื่อจา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

ตา่งๆ ดังนี้คา่จา้งเหมาบริการ คา่บริการ

ส าหรับการทิ้งขยะมูลฝอย หรือคา่จา้งเหมา

บริการอื่นๆ 

230,000       อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุฯ

19 วัสดอุื่น เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุอื่น เชน่ ถังขยะชนดิพลาสตกิ 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติร ทรงกลม ฝาเปดิ

ดา้นบน แบบสวงิไดถ้อดไดห้รือแบบผลัก   รายจ่าย

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่ของทีม่ลีักษณะโดยสภาพไม่

คงทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใชง้านไมยื่น

นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสัน้

40,000         อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุฯ

รวมแผนงานเคหะชุมชน   จ านวน    19     โครงการ    เปน็เงนิ 2,092,200 บาท

พ.ศ.2563

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.7.แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย
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พ.
ค.

ม.ิ
ย.
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ค.

ก.
ย.

1 เงนิเดอืนพนกังาน เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น

ประจ าป ี 1 อัตรา  จ านวน 12  เดอืน
194,160       อบต.ทุง่มน

กองสง่เสริม

การเกษตร

7
1

2 คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็น

ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น

เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเป็น

กรณีพเิศษ แกพ่นักงานสว่นต าบล  17,000         อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

3 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

เพือ่จ่ายเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลา

ราชการใหก้ับพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจ้าง

 ทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหป้ฏบิัตหินา้ทีน่อกเวลาราชการปกติ

 หรือ

วนัหยุดราชการ  

2,000            อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

4 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ เพือ่จ่ายเป็นคา่รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ

ตา่งๆ ดังนี้  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนังสอืหรือ

เขา้ปกหนังสอื

35,000         อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

5 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้่าย ส าหรับเป็น คา่เบี้ยเลี้ยง คา่

พาหนะ คา่เชา่ทีพ่ัก และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ในการ

เดนิทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของ

พนักงาน และคา่พาหนะในการเดนิทางไปราชการ 

15,000         อบต.ทุง่มน
กองสง่เสริม

การเกษตร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

พ.ศ.2563        พ.ศ.2564        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.7.แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
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ก.
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เม
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6 วัสดกุารเกษตร เพือ่จ่ายเป็นคา่วสัดุการเกษตร เชน่ สารเคมี

ปอ้งกันและการจัดศัตรูพชืและสัตว ์คา่พันธุส์ัตว์

ปกีและสัตวน์้ า อาหารสัตว ์พันธุพ์ชื ปุย๋วสัดุเพาะ 

อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผ้าใบหรือผ้า

พลาสตกิแสลนหรือแผ่นกรองแสง จอบ เสยีม มดี

พร้า กรรไกรตัดกิง่ไมส้ปริงเกอร์ หนา้กากปอ้งกัน

แกส๊พษิ กระชัง เป็นตน้ รวมถงึวสัดุอื่นทีเ่ขา้

ลักษณะวสัดุเกษตร

10,000          อบต.ทุง่มน กองสง่เสริม

การเกษตร

7
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7 วัสดคุอมพวิเตอร์ เพื่อจา่ยเปน็คา่วัสดคุอมพวิเตอร์ 5,000            อบต.ทุง่มน กองสง่เสริม

การเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร จ านวน 7 โครงการ เปน็เงนิ 278,160    บาท

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563        พ.ศ.2564        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.8 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 คา่จา้งเหมาบริการในการซอ่ม

บ ารุงระบบประปาและ

คา่ธรรมเนยีมการตรวจวิเคราะห์

คณุภาพน้ า

 1.1เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบริการตา่งๆ ใน

การซอ่มแซมระบบประปาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบต.ทุง่มน เชน่ จา้งเหมา

เปลี่ยนทรายกรอง จ านวน 5,000 บาท    

1.2 คา่ธรรมเนยีมในการสง่ตัวอย่างน้ าเพื่อ

ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ าประปา จ านวน 

20,000 บาท

25,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

7
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2 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม เพื่อจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงระบบทอ่ประปา 

ระบบกรองประปาเคร่ืองสูบน้ าและตูค้วบคุม 

ที่อยู่ในความดูแลของกองชา่ง   

15,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

3 วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คา่จัดซื้อวัสดุประเภทวทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ เชน่ ชุดตรวจสอบโคลฟิอร์ม

แบคทเีรีย  ชุดตรวจสอบคลอรีนอสิระ

หลงเหลอืในน้ า ฯลฯ 

5,000            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

พ.ศ.2563        

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2564        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.8 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 ประเภทวสัดุประปา จ านวน 10,000 บาท คา่

วสัดุทีเ่กีย่วกับระบบประปา เชน่ ทอ่ PVC ขอ้ตอ่ 

PVC สารสม้   คลอรีน  กาว   กรวดทรายกรอง   

และ อื่น ๆ ฯลฯ  

10,000          อบต.ทุง่มน กองชา่ง

7
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5 คา่ไฟฟา้ เพือ่จ่ายเป็นคา่ไฟฟา้กจิการประปาทีอ่ยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบขององคก์ารบริหารสว่นต าบล
84,000         อบต.ทุง่มน กองชา่ง

6 คา่น้ าประปา คา่น้ าบาดาล คา่ตอ่ใบอนุญาตการใชน้้ าบาดาลของ กจิการ

ประปาหมูบ่า้น ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ของอบต.ทุง่มน

1,600            อบต.ทุง่มน กองชา่ง

140,600     บาทรวมแผนงานการพาณิชย์ จ านวน   6  โครงการ เปน็เงนิ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสรมิภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

พ.ศ.2563        พ.ศ.2564        

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.9 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 ารองจา่ย เพื่อส ารองจา่ย  เป็นรายจา่ยที่ตัง้ไวเ้พื่อใชจ้า่ย

กรณีฉุกเฉนิที่มสีาธารณภัยเกดิขึ้น  หรือ

บรรเทาปัญหาความเดอืนร้อนของประชาชน

เป็นสว่นรวมเทา่นัน้   และในการชว่ยเหลอื

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอื่นและจังหวัดที่

ประสบสาธารณภัย  

279,309       อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

7
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2 เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ

เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ อบต.ไมน่อ้ยกวา่ ร้อยละ 

40  ของคา่บริการสาธารณสุขที่ไดรั้บจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ     

90,000           อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

279,309              

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563        พ.ศ.2564        

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.10 แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น 

(กบท.)

เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น(ก.บ.ท.)  ตาม

พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

สว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2500 โดยค านวณตัง้จา่ย

ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ

ทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณ

รายจา่ยทั่วไป (ยกเวน้พันธบัตร  เงนิกู้  เงนิที่มี

ผู้อุทศิให้/เงนิบริจาคและเงนิอุดหนุน) 

174,891       อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

7
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544,200     บาท

19,043,100   บาท

พ.ศ.2563        พ.ศ.2564        

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  6   จ านวน    120  โครงการ    เปน็เงนิ

รวมแผนงานงบกลางจ านวน   3  โครงการ   เปน็เงนิ

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

7
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1 เกา้อี้ท างาน แบบพนกัพงิสงู  หุม้

หนงั PU สดี า

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อเกา้อี้ส านักงานแบบ

ลอ้หมุน มลีักษณะเป็น เกา้อี้ส านักงาน

ลอ้เลื่อน มพีนักพงิ หุม้ดว้ยหนังเทยีม มทีี่

วางแขน  สดี า สามารถปรับระดับเกา้อี้ได ้

ระหวา่ง 

92-114  ซม. ขนาด กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 

58 ซม. ลกึไม ่นอ้ยกวา่ 59 ซมสูงไม่

นอ้ยกวา่ 92-114 ซม. / ตัว จ านวน 2 

ตัว 

- จัดหาโดยสบืราคาจากทอ้งตลาด 

เนื่องจากไมม่ตีามบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงานประมาณ 

ส านักงานประมาณ)ฯลฯ

5,800            อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

แบบ ผด.02/1 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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.

2 โตะ๊ท างานเหลก็

เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก จ านวน 

1 ตัวๆละ 7,000 บาท ขนาดกวา้งไมน่อ้ย

กวา่ 70 ซม. ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 150 ซม.

ขนาดความสูงไมน่อ้ยกวา่ 70 ซม.  จัดหาโดย

สบืราคาจากทอ้งตลาด เนือ่งจากไมม่ตีาม

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑก์องมาตรฐาน

งบประมาณ1 ส านักงานประมาณ

7,000            อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

7
8

3 เกบ็เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซื้อตูบ้านเลือ่นกระจก 

ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่118.5 ซม ลกึไมน่อ้ย

กวา่ 40.7 ซม สูงไมน่อ้ยกวา่ 88 ซม.X22(ตู้

ขนาด 4 ฟุต)ซม.  เป็นเงนิ 4,500  บาท 

จัดหาโดยสบืราคาจากทอ้งตลาดเนือ่งจากไม่

มตีามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ ์กอง

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ

4,500            อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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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4 ชั้นเกบ็เอกสารแบบ 20 ช่อง เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซื้อชัน้เก็บเอกสารแบบ  

20  ชอ่ง กวา้ไมน่อ้ยกวา่ 90 ซม. ลกึไมน่อ้ย

กวา่ 30 ซม. สูงไมน่อ้ยกวา่ 90 ซม.จ านวน  

2  หลังๆละ 3,500  บาท รวมเป็นเงนิ 

7,000  บาท จัดหาโดยสบืราคาจาก

ทอ้งตลาด  เนือ่งจากไมม่ตีามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ

7,000            อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไปจ านวน   4   โครงการ    เปน็เงนิ 24,300       บาท

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

แบบ ผด.02/1 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 แผนงานบรหิารงานคลงั

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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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1 ตูเ้หลก็ 2 บานประตู เพือ่เป็นคา่ ตูเ้หล็ก 2 บานประต ูจ านวน 1 

ตู ้ ตูล้ะ 6,000บาทคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป  ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน  มมีอืจับบดิ มี

แผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัตติาม

มาตรฐานผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.) 

             6,000  อบต.ทุง่มน กองคลงั

2 โครงเหลก็รองรับปา้ย

ประชาสมัพันธ ์เผยแพร่ภาษแีละ

งานประชาสมัพันธ ์เผยแพร่อื่น

เพือ่ใหม้โีครงเหล็กรองรับปา้ยประชาสัมพันธ ์

เผยแพร่ภาษแีละงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่

อื่นภายในต าบลทุง่มนทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

สือ่สารตอ่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและผู้ทีส่นใจ

           30,000  อบต.ทุง่มน กองคลงั

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เป็นคา่เคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 800 VA  

จ านวน 1 เคร่ือง ไวใ้ชใ้นการส ารองไฟฟา้ให้

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ หรือครุภัณฑอ์ื่น ทีไ่ว้

ใหบ้ริการ ในกจิการขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลทุง่มน ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์  

ฉบับปัจจุบัน

             2,500  อบต.ทุง่มน กองคลงั

รวมแผนงานบรหิารงานคลังจ านวน   3   โครงการ    เปน็เงนิ 38,500       บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (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 เคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉดี

หมกึพร้อมตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink

 Tank Printer)

1)เคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉดีหมกึ

พร้อมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์  ฉบับปัจจุบัน

            7,500  อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

8
1

2 เกา้อี้ท างาน แบบพนกัพงิสงู  หุม้

หนงั PU สดี า

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อเกา้อี้ส านักงานแบบ

ลอ้หมุน  จัดหาโดยสบืราคาจากทอ้งตลาด

 เนื่องจากไมม่ตีามบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงานประมาณ 

2,900            อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

3 โตะ๊ท างานเหลก็
เพือ่จ่ายเป็นคา่จัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก จ านวน 

1 ตัวๆละ 7,000 บาท  จัดหาโดยสบืราคา

จากทอ้งตลาด เนือ่งจากไมม่ตีามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑก์องมาตรฐานงบประมาณ

1 ส านักงานประมาณ

7,000            อบต.ทุง่มน ส านกัปลดั

รวมแผนงานรักษาความสงบภายในจ านวน   3   โครงการ  เปน็เงนิ 17,400       บาท

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1 แบบ ผด.02/1 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4 แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ
.ย

.

ธ.
ค. ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
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.

ม.ิ
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ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ตูเ้หลก็ 2 บานประตู เพือ่เป็นคา่ ตูเ้หล็ก 2 บานประต ูจ านวน 1 

ตู ้ ตูล้ะ 6,000บาทคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป  ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน  มมีอืจับบดิ มี

แผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัตติาม

มาตรฐานผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.) 

             6,000  อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

8
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2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one 

ส าหรับการประมวลผล

เพื่อจา่ยเป็นคา่ซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์  All 

in one ส าหรับการประมวลผลจ านวน 1 

เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับ

เดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่

 12  พฤษภาคม 2563ขอ้ 10 เพื่อใชใ้น

การปฏบิัตงิาน

           23,000  อบต.ทุง่มน กองการศกึษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.4แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 

VA จ านวน 1 เคร่ือง

เพือ่จ่ายเป็นคา่เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 

800 VA จ านวน 1 เคร่ืองคุณลักษณะ

พื้นฐาน ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืนพฤษภาคม 

2563

             2,500  อบต.ทุง่มน กองการศกึษา
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รวมแผนงานเคหะชุมชน    จ านวน   3    โครงการ    เปน็เงนิ 31,500       บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด.02/1 



ยทุธศาสตร์ท่ี 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการท่ีดใีนองค์กร การสง่เสรมิประชาธปิไตยและการมีสว่นร่วมของประชาชน

1.5 แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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4

1 ตูเ้หลก็ 2 บานประตู เพือ่เป็นคา่ ตูเ้หล็ก 2 บานประต ูจ านวน 1 

ตู ้ ตูล้ะ 5,500บาทคุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป  ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน  มมีอืจับบดิ มี

แผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัตติาม

มาตรฐานผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.) 

             5,500 อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุ

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ 

ส าหรับงานประมวลผล

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์

โนต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล ใหบ้ริการ

ในกจิการ ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล

ทุง่มน ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืนพฤษภาคม

2563 

           22,000 อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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3 เคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉดี

หมกึพร้อมตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink

 Tank Printer)

1)เคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉดีหมกึ

พร้อมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์  ฉบับปัจจุบัน

            7,500 อบต.ทุง่มน กอง

สาธารณสขุ

รวมแผนงานสาธารณสุข  จ านวน 3 โครงการ  เปน็เงนิ 35,000       บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แบบ ผด.02/1 



ยุทธศาสตร์ท่ี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดใีนองค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.6 แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก
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1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ 

ส าหรับงานประมวลผล

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์

โนต้บุก๊ ส าหรับงานประมวลผล ใหบ้ริการ

ในกจิการ ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล

ทุง่มน ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดอืนพฤษภาคม

2563 

           22,000 อบต.ทุง่มน กองสง่เสริม

การเกษตร

8
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2 เคร่ืองตดัแตง่กิ่งตน้ไม้ เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อเคร่ืองตัดแตง่กิ่งตน้ไม้

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 6,500 บาท 

จัดหาโดยสบืราคาจากทอ้งตลาด 

เนื่องจากไมม่ตีามบัญชรีาคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงานประมาณ

             6,500 อบต.ทุง่มน กองสง่เสริม

การเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร    จ านวน    2     โครงการ    เปน็เงนิ 28,500       บาท

175,200   บาทรวมครุภัฑ์ทุกแผนงานจ านวน  18  โครงการ    จ านวนเงนิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถานศึกษาสู่ความเปน็เลศิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชวิีตเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

แบบ ผด.02/1 


