
           แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) 
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องค์การบรหิารส่วนต าบลองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน  

หมู่ที่ หมู่ที่ 33    ต าบลต าบลทุ่งมนทุ่งมน    อ าเภออ าเภอค าเขื่อนค าเขื่อนแก้วแก้ว    จังหวัดจังหวัดยโสธร 35110ยโสธร 35110  

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4597 9822โทรศัพท์/โทรสาร 0 4597 9822         

ต ำบลทุ่งมนเป็นต ำบลน่ำอยู่ ปกครองโดยธรรมำภิบำล  

ประสำนกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2563   

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 

ค าน า 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงนิสะสมในช่วงของแผนนั้น   

ดังนัน้  เพื่อให้การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งมน  ต้องด าเนนิการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา

หมูบ่้านหรอืแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล

น ามาวิเคราะหเ์พื่อจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผูบ้ริหาร 

ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563   ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งมน   ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖3  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   จึงอนุมัติ

แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนนิการประกาศใชต้่อไป   

                                           คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

                                           วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2563   

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวดัยโสธร 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1แผนงานเคหะและชุมชน 20       9,930,000      7          2,200,000     5          1,450,000      32      13,580,000   

1.2 แผนงานการเกษตร 1         100,000         1          100,000        1          100,000         3        300,000        

1.3 แผนงานการพาณิชย์ 1          400,000        1          300,000         2        700,000        

รวม 21      10,030,000   9         2,700,000     7         1,850,000     37      14,580,000   

1

2.1 แผนงาน การศึกษา 2         80,000         2         80,000          4        160,000        

 2.2 แผนงาน สาธารณสุข 1        40,000          1         40,000         2        80,000          

2.3 แผนงานการเกษตร 1         30,000           1        30,000          

-     -                

รวม 2        70,000          3         120,000       2         80,000          7        270,000        

1.1แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

1         130,000       1         130,000        2        260,000        

รวม
1         130,000       1         130,000        2        260,000        

รวมทั้งหมด 23      10,100,000  13       2,950,000   10      2,060,000    46     15,110,000   

3) ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปงีบประมำณ 2563

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ป ี2564 รวม 5 ปี

1) ยุทธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

2) ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรสง่เสริมกำรลงทุน กำรท่องเที่ยว     พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐำนรำก

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖๑ – ๒

๕๖๕)เพ
ิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ

 2
563

 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

แบบ ผ. 01 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานการเกษตร 3       4,900,000     4         6,300,000    1         1,400,000     8        12,600,000  

3       4,900,000    4         6,300,000   1        1,400,000    8       12,600,000 

2

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร       (ผ02/1)

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปงีบประมำณ 2563

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 

แผนพ
ัฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖๑ – ๒

๕๖๕)เพ
ิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ

 2
563

 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 







แผนพั
ฒ
นาท้องถิ่น (พ

.ศ. ๒
๕๖๑ –

 ๒
๕๖๕) 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   



) 

โดยองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
1.1 ประเภทถนน

1 โครงการก่อสร้าง
และยกระดับถนน 
คสล.     หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1) สายสามแยกบา้น
นายสิริบรูณ์ สว่างแสง ถึง
 สามแยกบา้นนายแสวง 
สว่างแสง

250,000    กองช่าง

3

(2)ส่ีแยกบา้นนายวิลัย 
สว่างแสง ถึงนานางถวิล 
 สว่างแสง

250,000    

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน ส าหรับใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวก

(1) จากบา้นนายบญุตา 
คามบตุร ถึงไร่นายเหนา 
หนัตุลา

300,000     

(2)สามแยกนางหนรูะ 
พจิารณ์ ถึงไร่นายเฉวียน
 พจิารณ์

500,000    

                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                     
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

 ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 1
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

 ร้อยละ 65 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 1
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

(ผ. 02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
3 โครงกาก่อสร้าง

ยกระดับถนน คสล.  
  หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1) จุดบา้นนายถาวร 
ไชยศรี ถนนเส้นหลัง
โรงเรียนโซงเหล่าวิทยา

    400,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 2 
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ระหว่างไร่นายยงยุทธ  
สายสีแกว้ ถึง ไร่ นาย
ประจง สว่างแสง

    500,000  ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 2 
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

4

5 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต หมู่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1)ระหว่างบา้นนายเทวา
 พจิารณ์ ถึง สามแยก
โรงเรียนโซงเหล่าโปว่ิทยา

400,000     

(2) ระหว่างบา้นนาย
ประดิษฐ์ แกว้กนัจูม ถึง
บา้นนางค ามลู พจิารณ์

300,000     

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลกูรัง หมู่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1)ระหว่างบา้นนาง   
สมพร  ตาซ่ือถึงไร่นาง
ลัดดา ตาซ่ือ

100,000      ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 2 
ได้รับความสะดวก

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

 ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 2    

ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

(ผ. 02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
7

โครงการซ่อมแซม
ถนนดิน หมู่ที่ 2 100,000    

8 โครงการก่อสร้าง
ขยายไหลท่าง คสล 
หมู่ที่ 3 150,000    

5

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 3

(1) จากบ้านนายสุวรรณ 
แสวงแก้ว ถึง แยกหลัง 
อบต.ทุ่งมน

500,000    

(2) จากแยกบ้านนาย
ประจักษ์ เด่นดวง ถึง แยก
บ้านนายพรสวรรค์ หงส์ค า

280,000    

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1) สายหนองแค จาก
บา้นนายปติิกรณ์        
ศรีวะรมย์ ถึงหนองแค

300,000     ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 4    
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

(2) จากบา้นนายขจร 
สิงหค์รุฑ  ถึง บอ่โจ้โก้

500,000    

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

 ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 3    
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1) ระหว่างสามแยกไร่
นายอนนัต์ หนัตุลา ถึง 
ไร่นายสมชาติ สว่างแสง

 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 2 
ได้รับความสะดวก

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1)จากส่ีแยกตลาด ถึง 
บา้นนายรุ่งเรือง จุมพลิา

 ร้อยละ 90 ของ
ครัวเรือนในหมู่ที่ 3    
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

(ผ.0 2) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
11 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.หมู่ที่ 5
เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1) สายบา้นแดง จาก
แยกปา่สักถึงบอ่โจ้โก้

1,000,000      ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 5   
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. หมู่ที่ 6

(1) จากบา้นนายประสงค์
 ขยันท า ถึง ไร่นางหยาด
พรุิณ นามวงษา

300,000    กองช่าง

6

(2)จากบา้นนายธนา 
ขยันท า ถึง ล าหว้ยถ่ม

500,000    

13 โครงการยกระดับ
ถนน คสล.หมู่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1)บริเวณสามแยก
ทางเข้าหมู่บา้นถึงปอ้ม
ยาม ถนนสายทุ่งมน-โพน
สิม

500,000    กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

งบประมาณ

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที7่  
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 6 
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวก และ
ปลอดภยั

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
14 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.หมู่ที่ 7
(1)จากแยกบา้นนาง
จันทร์เพญ็ แสวงแกว้ ถึง
 ที่นายอดุร ประสมสู่

300,000    กองช่าง

15 โครงการก่อสร้าง
ขยายไหลท่าง คสล.
หมู่ที่ 7

400,000    กองช่าง 7

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1)สายบา้นนายบญุม ี 
แทง่ทอง (อบต.ทม.016)

500,000    

(2)บ้านนายสมบูรณ์  
รุ่งเรือง ถึง เขต อบต.ย่อ

-           

500,000    

-             
(3)เส้นนาหนองแข้ 500,000     

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที7่    
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 7   
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

งบประมาณ

 ร้อยละ 70ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 8ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

ในการสัญจร

(1)ถนนเส้นกลางหมู่บา้น
จากรอยต่อ ถึง แยกบา้น
นางสุวิทย์  ประเสริฐสังข์

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง

สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
17 โครงการก่อสร้าง

ถนน  คสล. หมู่ที่ 9
เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

(1)จากถนนหมู่ที่ 9 ถึง 
ปา่บกัแนน่

500,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน หมู่ที่ 9 
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

18 โครงการเสริมผิว
แอสฟัลท์ติก

ถนนสายโซง-เหล่าโป ่
(หมู่ 8-หมู่ 2)

500,000    ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

8

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ทั้ง
สองฝ่ัง  หมู่ 1

เพื่อระบายน  าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1) จากบา้นนายอนนัต์ 
สุรศรณ์ ถึง บา้นนาย
จ าลอง  สว่างแสง

300,000     ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 1ไม ่มี
ปญัหาน  าทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน  า
ทว่มและประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างราง
    ระบายน้ า คสล.
ตัวยพูร้อมฝาปิด หมู่
 4

(1)จากบา้นนางสว่าง  
ค าตา ถึง บา้นนางดรุณี 
อสัุงหาร

500,000    

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบลทุ่ง
มนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

1.2 ประเภทรางระบายน้ า

เพื่อระบายน  าไมใ่ห้
ทว่มขัง

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 4ไม ่มี
ปญัหาน  าทว่มขัง

กองช่างไมเ่กดิปญัหาน  า
ทว่มและประชาชน
 ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                (ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

21 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก หมู่ 6

(1)  จากบา้นนายนพินธ์ 
 ค าตา ถึง  บา้นนางลัด  
พึ่งโพธิ์

200,000    

9

(2) จากบา้นนายนพินธ์  
ค าตา ถึง บา้นนายกรุงศรี
 ภพูธิาน

300,000    

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.หมู่ 8

เพื่อระบายน  าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1)จากบา้นนายพชิิต 
กลับใจ ถึง บา้นนาย   
ชาญชัย พจิารณ์

300,000    

(2) จากแยกบา้นนางการี
วัน ราษฎรดี ถึง ล า
เหมอืงสาธารณะ

300,000    

23 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8

เพื่อระบายน  าไมใ่ห้
ทว่มขัง

(1) บริเวณล าหว้ยถ่ม 300,000    ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที8่ไมม่ี

ปญัหาน  าทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน  า
ทว่มและประชาชน

ได้รับความ
ปลอดภยัในการ

สัญจร

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

1.2 ประเภทรางระบายน้ า
เพื่อระบายน  าไมใ่ห้
ทว่มขัง

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 6ไม ่มี
ปญัหาน  าทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน  า
ทว่มและประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนหมู่ที8่ไมม่ี

ปญัหาน  าทว่มขัง

ไมเ่กดิปญัหาน  า
ทว่มและประชาชน

ได้รับความ
ปลอดภยัในการ

สัญจร

กองช่าง

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าหมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
พื นที่ทุกพื นที่

จากถนน ทช 2007 ไปล า
ห้วยถ่ม

100,000     ร้อยละ100 ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 1 มีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

25 โครงการติดตั้งปา้ย
จราจรและกระจก
ส่องโค้ง

เพื่อความปลอดภยั
ในการคมนาคม

ทั ง 9 หมู่บ้านในต าบลทุ่งมน 100,000     100,000      จ านวนกระจกส่องโค้ง /
 จุด/ ปี

มีป้ายบอกสัญญาณ
จราจรเพื่อความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

1.3 ประเภทไฟฟ้าและถนน

งบประมาณ

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

26 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าส านักงาน 
อบต.ทุ่งมน

เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการ
ใช้บริการของ
ประชาชนและปรับุ
ปรุงใหใ้ช้ประโยชนไ์ด้
มากขึ น

 (1) จ านวน  1  หลัง 350,000     ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการที่อบต.ทุ่งมน  
ได้มหีอ้งน  าใช้เพยีงพอ

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการที่ 
อบต.ทุ่งมน มี
หอ้งน  าใช้อย่าง
เพยีงพอ และ
สะดวกต่อการใช้
งาน

กองช่าง
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27 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถส านักงาน 
อบต.ทุ่งมน

เพื่อใหม้สีถานที่จอด
รถยนต์ของส านกังาน
และผู้มาติดต่อราชการ

(1) จ านวน  1  หลัง 400,000     ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการรวมทั งรถของ
ส านกังานและ
เจ้าหนา้ที่ของ อบต.
ทุ่งมนมทีี่จอดรถอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
รวมทั งรถของ
ส านกังานและ
เจ้าหนา้ที่ของ 
อบต.ทุ่งมนมทีี่
จอดรถอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

1.4 ประเภทอาคาร

(ผ.02) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
28 โครงการธนาคารน้ า

ใต้ดิน
เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน  าเพื่อท า
การเกษตร

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 100,000     100,000     100,000     ประชาชนร้อยละ 80 
ในหมู่ที่ 1 มนี  าใช้เพื่อ
ท าการเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน  าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองส่งเสริม
การเกษตร
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1.4  แผนงานการพาณิชย์   (ประเภทกิจการประปา)
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
29 โครงการวางท่อ

ระบบน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ 5,6,9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น  าสะอาดไวใ้ช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

 (1)  บริเวณประปา
หมู่บา้น

400,000     300,000      ร้อยละ100ของ
ครัวเรือนหมู่ที่ 5  มนี  า
ใช้

ประชาชนมี
น  าประปาใช้ใน
การอปุโภค - 
บริโภค

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

งบประมาณ

(ผ.02) 























ยุทธศาสตร์ที ่3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ให้ชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจัดต้ังชุด
ปฏบิติัการจิตอาสา
ภยัพบิติัประจ าองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จิตอาสาในต าบลทุ่งมน
อย่างนอ้ย 50 คน

   130,000    130,000 มจีิตอาสาอย่าง
นอ้ย 50 คน ใน
ต าบลทุ่งมนเปน็
ผู้ช่วยเจ้าพนกังาน
ในการปอ้งกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยัในระดับ
พื้นที่

มคีวามพร้อมในการ
กบัอ านวยความ
สะดวกใหป้ระชาชน
และมผู้ีช่วยเจ้า
พนกังานในการ
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัใน
ระดับพื้นที่

ส านกัปลัด

16

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเทีย่ว

(ผ.02) 





















ยุทธศาสตร์ที ่1. ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้าลานกีฬา 1.เพื่อกอ่สร้างลาน

กฬีา เอนกประสงค์ 
หนา้ อบตทุ่งน          
    2. เพื่อใหเ้ด็ก 
เยาวชน และ 
ประชาชนในพื้นที่
ต าบล มสีถานที่ออก
ก าลังกายและเล่นกฬีา

กอ่สร้างลานกฬีา 
หรือลานกฬีา
เอนกประสงค์หนา้ 
อบต.ทุ่งมน 1 แหง่

2,000,000  จ านวนสนาม กฬีา
หรือลาน กฬีา 
อเนกประสงค์ / 
แหง่/ ปี

มสีนามกฬีาหรือ 
ลานกฬีาประจ า
ต าบลเพื่อใหเ้ด็ก 
เยาวชน และ 
ประชาชนในพื้นที่
ออกก าลังกายและ
เล่นกฬีา

กองช่าง
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2 โครงการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนน  ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

ถนนสายโซง-เหล่าโป ่
(หมู่ 8-หมู่ 2)

2,000,000   ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน ต าบล
ทุ่งมน    ได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการสัญจร

ประชาชนผู้ใช้ถนน
เดินทางได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภยั

กองช่าง

งบประมาณ

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563
ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตเสริมสร้างความเขม้แขง็และความมั่นคงของครอบครัว ชมุชนและสังม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

(ผ.02/1) 



ยุทธศาสตร์ที ่1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
3 โครงการขดุลอกหนอง

สร้างแข้
เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพื่อท า
การเกษตร

(1)บริเวณหนอง
สร้างแข ้บ้านทุ่งมน
 หมู่ 7

1,400,000   ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที่ 1 มี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง      
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4 โครงการเสริมสนัฝาย
น้ าลน้ หมู่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพื่อท า
การเกษตร

(1)ฝายล าห้วยถ่ม 
บ้านทุ่งมน หมู่ 7

2,000,000   2,000,000   ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที7่ มนี้ า
ใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง      
                
                
                
                
                

5 โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลและสบูน้ าด้วย
พลงังานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
แหล่งน้ าเพื่อท า
การเกษตร

หมู่ที่ 1,2,8 1,500,000   1,500,000   ประชาชนร้อยละ 
80 ในหมู่ที่ 1,2,8
  มนี้ าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
พอเพยีง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองส่งเสริม
การเกษตร

6 โครงการพลงังาน
ทดแทนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพ้ืนที่

เพื่อแกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลทุ่งมน

ทั้ง 9 หมู่บ้าน 1,500,000   1,500,000   สามารถ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ร้อยละ80

สามารถลด
ปัญหาต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกับ

พลงังานในพ้ืนที่
ต าบลทุ่งมนได้

กองช่าง

งบประมาณ

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                  
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและไดม้าตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน

(ผ.02) (ผ.02/1) 













ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
1 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อจัดหาเรือทอ้งแบนไฟเบอร์กลาสขนาด
 17 ฟตุ พร้อมเคร่ืองยนแกส๊โซลีน ขนาด
ไมน่อ้ยกว่า 13 แรงมา้แบบหางพร้อม
อปุกรณ์ใช้งาน

   250,000    250,000 ส านกัปลัด

19
งบประมาณและที่มา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พศ.2561--2565)เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน อ าเภค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

( ผ 03) 




