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คำนำ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  

จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไข เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งมน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้อง ดำเนินการจริงทั ้งหมดในพื้นที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ทั ้งที ่ปรากฏอยู ่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการ
พัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
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ตุลาคม 2565     

 
 
  

 
 

 



 

 

สารบัญ 
เร่ือง                              หน้า 
 
ส่วนที่ 1  
 1.1 บทนำ          1 
          1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน           1 
 1.3 ขัน้ตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน       2 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       3 
  
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม          

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)    4-7 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)     8-30 
 
 ภาคผนวก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

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

 
1. บทนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสอดคล้องกัน ทั้งในระดับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตตำบลทุ่งมน  

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่  15  กันยายน 2565 ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน และการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ขึ้นอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 
4. เพ่ือการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน 
5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
6. เพ่ือใช้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
                   ข้อ 26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
 เสนอร่างแผนการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 
 ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

อบต.ทุ่งมน 

หน่วยงานอ่ืน 
อปท. 
หน่วยราชการส่วนกลาง 
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่

ดำเนินการในพ้ืนที่ของ 
อบต.ทุ่งมน 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการดำเนินงานในการประสานและบูรณาการการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ 
 

******************************* 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

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

ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
และบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
 คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
 จำนวนงบประมาณ  
 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามแบบ ผด.01 นี้ ต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

แบบ ผด .02 เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน 
 ลำดับที่ 
 โครงการ 
 รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 งบประมาณ (บาท) 
 สถานที่ดำเนินการ 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุด กันยายนอีกปีหนึ่ง 



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 16.39 4,300,000                      21.30               กองช่าง 5

-                  

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  1 10 16.39 4,300,000                    21.30             

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา 6 9.84 3,436,925                      17.02               กองการศึกษา

1.2 แผนงานสาธารณสุข 5 8.20 215,000                        1.06                กองสาธารณสุขฯ

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.28 79,100                          0.39                ส านักปลัด

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.92 70,000                          0.35                ส านักปลัด

1.5 แผนงานงบกลาง 3 4.92 9,307,600                      46.10               

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  2 19 26.23 13,108,625                  64.93             

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2566

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

แบบ ผด. 01



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.1 แผนงารักษาความสงบภายใน 2 3.28 73,000                          0.36                ส านักปลัด 6

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  3 2 3.28 73,000                        0.36               

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1.แผนงานการเกษตร 5 8.20 215,600                        1.07                กองส่งเสริมการเกษตร

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  4 5 8.20 215,600                      1.07               

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2566

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการค้าและการท่องเท่ียว

แบบ ผด. 01



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 9.84 490,000                        2.43                กองการศึกษา

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  5 6 9.84 490,000                      2.43               

7

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 16.39 836,224                        4.14                ส านักปลัด

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 3 4.92 90,000                          0.45                กองคลัง

1.3 แผนงานงบกลาง 6 9.84 1,076,601                      5.33                ส านักปลัด

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  6 19 31.15 2,002,825                    9.92               

รวมโครงการ/กิจกรรม 61 100.00 20,190,050              100.00            

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมการค้าและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2566

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

แบบ ผด. 01



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์  

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หรือส่ิงสาธารณูปโภค หรือ

โครงการสร้างพ้ืนฐาน

756,800              อบต.ทุ่งมน กองช่าง

8

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย จากบ้านนาง

ทรงศรี วงศ์สุวรรณ ถึงไร่นาง

หยาดพิรุณ นามวงษา หมู่ท่ี 6 

บ้านดู่

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตรหรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 

800 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25

เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด  

482,000              อบต.ทุ่งมน กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย ถนนโซง – เหล่า

โป่ 1 (กม.0+000 – 0+123) 

จากบ้านนางนวลจันทร์ ขาวผิว 

ถึงบ้านนายผดุง ไชยศรี หมู่ท่ี 8 

บ้านโซง

ปริมาณงาน 1.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 41 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อย

กว่า 164 ตารางเมตร2.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่

น้อยกว่า 410 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด  

354,000              อบต.ทุ่งมน กองช่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ. 2565    พ.ศ. 2566       

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

แบบ ผด.02



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย ถนนทุ่งมน 1 

ข้างวัดป่าพุทธรักษาอ้อมไป

ด้านหลังวัดป่าพุทธรักษาหมู่ท่ี 3 

บ้านทุ่งมน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อย

กว่า 800 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตรรายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าหนด

481,000              อบต.ทุ่งมน กองช่าง

9

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย อบต.ทม.023 

(จากรอยต่อถึงวัดทุ่งสบาย) หมู่ท่ี

 7 บ้านทุ่งมน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อย

กว่า 800 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด

476,000 อบต.ทุ่งมน กองช่าง

6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย อบต.ทม.033 

(กม.0+164 – 0+434)  จาก

ดอนม่วงถึงแยกท่ีนานายสมชาย 

หมู่ท่ี 4

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 270 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อย

กว่า 810 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตรรายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าหนด 

              489,900 อบต.ทุ่งมน กองช่าง

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ. 2565    พ.ศ. 2566       

แบบ ผด.02



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย อบต.ทม.039  

จากไร่นายสุที สายค าวงษ์ ถึงไร่

นางวาสนา โพธิงอก หมู่ท่ี 9 

บ้านมะพริก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อย

กว่า 400 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด

237,800              อบต.ทุ่งมน กองช่าง
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8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย 

จากนานางซอ สิทธิหา ถึงนานาง

ชย่อม มีคุณ หมู่ท่ี 9 บ้านมะพริก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อย

กว่า 150 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

48,500                อบต.ทุ่งมน กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างและยกระดับ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 

ถนนมะพริก 2 (กม.0+000 – 

0+200)จากส่ีแยกทางเข้าหนอง

บ่ัวถึงบ้านนายถวิล สีเทา ตลอด

สาย หมู่ท่ี 5 บ้านมะพริก

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร ไม่น้อย

กว่า 800 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 

493,000              อบต.ทุ่งมน กองช่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ. 2565    พ.ศ. 2566       

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

แบบ ผด.02



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 46 – 

003(กม.0+015 – 0+215) สาย 

สามแยกโรงเรียนโซงเหล่าโป่

วิทยาถึงบ้านนางหนูกุล ตาซ่ือ 

หมู่ท่ี 2 บ้านเหล่าโป่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อย

กว่า 800 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตร

481,000              อบต.ทุ่งมน กองช่าง
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4,300,000         บำท
4,300,000       บำท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ. 2565    พ.ศ. 2566       

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มำตรฐำน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ยุทธศำสตร์ท่ี 1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  จ ำนวน    10    โครงกำร    เป็นเงิน
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 จ ำนวน  10  โครงกำร  เป็นเงิน

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัด

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 ในเขต

พ้ืนท่ีต าบลทุ่งมน

70,000                 โรงเรียน/ศพด.

ในพ้ืนท่ี  อบต.ทุ่ง

มน

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน  

การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ค่าจัดการเรียน  การสอน ดังน้ี 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก             

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง              

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน          

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม 

141,100               โรงเรียน/ศพด.

ในพ้ืนท่ี  อบต.ทุ่ง

มน

กองการศึกษา
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3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)

เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา  ดังน้ี                              

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก             

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง              

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน          

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม 

93,790                 โรงเรียน/ศพด.

ในพ้ืนท่ี  อบต.ทุ่ง

มน

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

 พ.ศ.2565  พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน
427,035               

1.ศพด.บ้านมะพริก
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2.ศพด.วัดบ้านโซง                

3.ศพด.วัดบ้านทุ่งมน     

4.ศพด.วัดบ้านโพนสิม 

5 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ

โรงเรียน 3 โรงเรียน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน  3 

โรงเรียน ดังน้ี                                             

              1.โรงเรียนมะพริกดู่โพนสิม               

                  2.บ้านทุ่งมน                            

                        3.โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

1,700,000             โรงเรียน/ศพด.

ในพ้ืนท่ี  อบต.ทุ่ง

มน

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

 พ.ศ.2565  พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

โรงเรียน/ศพด.

ในพ้ืนท่ี  อบต.ทุ่ง

มน

กองการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน

 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน

เขตต าบลทุ่งมน ดังน้ี

1,005,000             กองการศึกษา
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1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก 

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง       

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม

5.โรงเรียนบ้านทุ่งมน                             

6.โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม               

    

 

7.โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา          

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    6   โครงการ    เป็นเงิน 3,436,925          บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

 พ.ศ.2566

โรงเรียน/ศพด.

ในพ้ืนท่ี  อบต.ทุ่ง

มน

 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ค่าอาหารเสริม (นม)

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ต่างๆ ภายในต าบลทุ่งมน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรค

ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

                 30,000 ท้ัง 9 หมู่บ้านใน

พ้ืนท่ี อบต.ทุ่งมน

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออกก าจัดลูกน้ ายุงลาย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

                 70,000 ท้ัง 9 หมู่บ้านใน

พ้ืนท่ี อบต.ทุ่งมน

กอง

สาธารณสุขฯ
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3 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม

โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าและท าหมันหมาแมว

50,000                 ท้ัง 9 หมู่บ้านใน

พ้ืนท่ี อบต.ทุ่งมน

กอง

สาธารณสุขฯ

4 อุดหนุนอ าเภอค าเข่ือนแก้ว เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2566  

5,000                  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

 พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 -หมู่ท่ี 9  

หมู่บ้านละ 20,000 บาท ให้กับกรรมการ

หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

60,000                 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งมน กอง

สาธารณสุขฯ

16

รวมแผนงานสาธารณสุข  จ านวน    5    โครงการ    เป็นเงิน 215,000            บาท
          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
  พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

 พ.ศ.2565  พ.ศ.2566

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/

ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

ภายในต าบลทุ่งมน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/

ผู้ป่วยเอดส์ภายในต าบลทุ่งมน   

29,750                  อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด
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2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต าบลทุ่งมนภายในต าบลทุ่งมน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลทุ่งมนภายใน

ต าบลทุ่งมน

49,350                  อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

79,100              บาท

 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน    2    โครงการ    เป็นเงิน

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.3 แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่สูงผู้อายุตลอดปี   7,216,000              อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการตลอดปี   2,073,600              อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด
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3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  

ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
18,000                  อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

9,307,600          บาทรวมแผนงานงบกลาง  จ านวน    3    โครงการ    เป็นเงิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
  พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

 พ.ศ.2565  พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการลงทุน การท่องเท่ียว พณิชยกรรมและเศรษฐกิจฐานราก

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

การท างานของกลุ่มอาชีพต่างๆภายใน

ต าบลทุ่งมน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม

อาชีพต่างภายในต าบลทุ่งมน

30,000                  อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด
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2 โครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพ่ือ

ต่อต้านยาเสพติดภายในต าบลทุ่งมน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

อบรมแกนน าเยาวชนเพ่ือต่อต้านยาเสพติด

ภายในต าบลทุ่งมน 

30,000                  อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเข่ือนแก้ว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2566

10,000                  อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

70,000              บาท

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  2   จ านวน    19  โครงการ    เป็นเงิน 13,108,625        บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 3   โครงการ เป็นเงิน

 พ.ศ.2565  พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566 แบบ ผด.02



1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน  (อปพร.)  

64,000               อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

20

2 โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัด

และจุดบริการประชาชนในช่วง

เทศกาลปีใหม่สงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัดและ

จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

สงกรานต์ต าบลทุ่งมน 

9,000                 อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

73,000            บาท

73,000            บาทรวมยุทธศาสตร์ท่ี  3   จ านวน    2   โครงการ    เป็นเงิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4.ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน

พ.ศ.2565  พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน 2  โครงการ  เป็นเงิน

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5.ด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1.แผนงานการเกษตร

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงกำรปลูกป่ำตำมแนวพระรำช

เสำวนีย์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร

ปลูกป่ำตำมแนวพระรำชเสำวนีย์
20,000               

อบต.ทุ่งมน
กองส่งเสริม

กำรเกษตร
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2 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
50,000               อบต.ทุ่งมน กองส่งเสริม

กำรเกษตร

3 โครงกำรธนำคำรน  ำใต้ดิน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรธนำคำรน  ำใต้ดิน

100,000             อบต.ทุ่งมน กองส่งเสริม

กำรเกษตร

4 โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชน  ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชน  ำ

20,000               ภำยในต ำบลทุ่งมน กองส่งเสริม

กำรเกษตร

5 โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบย่ังยืน

ตำมแนวทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจ

พอเพียงและกำรเกษตรอินทรีย์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบย่ังยืน

ตำมแนวทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียง

และกำรเกษตรอินทรีย์

               25,600 อบต.ทุ่งมน กองส่งเสริม

กำรเกษตร

215,600          บาท

215,600          บาทรวมยุทธศาสตร์ท่ี  4   จ านวน   5  โครงการ    เป็นเงิน

รวมแผนงานแผนงานการเกษตร จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

พ.ศ.2565    พ.ศ.2566      

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณี

ลอยกระทงต ำบลทุ่งมน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนตำม

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีลอยกระทง

ต ำบลทุ่งมน  ประจ ำปีงบประมำณ  2566

           70,000 อบต.ทุ่งมน กองกำรศึกษำ
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2 โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่เทียน

พรรษำต ำบลทุ่งมน ประจ ำปี

งบประมำณ 2566

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนตำม

โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ

ต ำบลทุ่งมน ประจ ำปีงบประมำณ  2566
           20,000 อบต.ทุ่งมน กองกำรศึกษำ

3 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำคุณภำพชีวิต

ประจ ำปีงบประมำณ 2566

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนตำม

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ

เสริมสร้ำงพัฒนำคุณภำพชีวิต ประจ ำปี

งบประมำณ 2566
           60,000 อบต.ทุ่งมน กองกำรศึกษำ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

 พ.ศ.2565        พ.ศ.2566     

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวและภูมิปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม ประเพณี

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
. 23

4 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้กับโรงเรียน 

ดังน้ี

           90,000 1. โรงเรียนบ้ำนทุ่งมน กองกำรศึกษำ

1. โรงเรียนบ้ำนทุ่งมน
2.โรงเรียนโซงเหล่ำ

โป่วิทยำ

2.โรงเรียนโซงเหล่ำโป่วิทยำ
3.โรงเรียนมะพริกดู่

โพนสิม

3.โรงเรียนบ้ำนมะพริกดู่โพนสิม

5 อุดหนุนให้กับท่ีว่ำกำรอ ำเภอ         

 ค ำเข่ือนแก้ว

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนประเพณีบุญ

บ้ังไฟจังหวัดยโสธร

           10,000 ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ   ค ำ

เข่ือนแก้ว

กองกำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวและภูมิปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม ประเพณี

 พ.ศ.2565       

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ
  พ.ศ.2566

อุดหนุนตำมโครงกำรอบรมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน ให้กับโรงเรียน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

 พ.ศ.2566     

แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
. 24

6 อุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน

 ในต ำบลทุ่งมน ท้ัง 3 โซน ใน

โครงกำรสืบสำนประเพณีบุญบ้ังไฟ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2566

เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรสืบสำน

ประเพณีบุญบ้ังไฟ ท้ัง 3 โซน                  

               โซนท่ี 1.  หมู่ 1,2,8             

                    โซนท่ี 2  หมู่ 3,7           

                         โซนท่ี 3 หมู่ 4,5,6,9 

         240,000 9 หมู่บ้ำน ในต ำบล

ทุ่งมน

กองกำรศึกษำ

รวมแผนงานการศึกษา   จ านวน    6    โครงการ    เป็นเงิน 490,000       บาท

490,000       บาท
  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและการค้าการท่องเท่ียว

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ
  พ.ศ.2566

 พ.ศ.2565        พ.ศ.2566     

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  5   จ านวน   6   โครงการ    เป็นเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวและภูมิปัญญาท้องถ่ินวัฒนธรรม ประเพณี

แบบ ผด.02



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 

5 ของค่าจ้างท่ี อบต.จะต้องจ่าย เพ่ืออุดหนุน

เงินค่าเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ้าง  

166,308             อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด
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2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ของพนักงานจ้างท่ี อบต.จะต้องจ่ายในอัตรา

ร้อยละ 0.2 โดยค านวณได้ดังน้ี ค่าจ้างตาม

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

7,000                 อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

3 เงินส ารองจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายไว้เพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสา

ธารณภัยเกิดข้ึน หรือกรณีการป้องกันและ

ยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด

สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย

หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือน

ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 

389,997             อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภำพชีวิตเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้ำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในองค์กร กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1.1 แผนงำนงบกลำง

  พ.ศ.2565   พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

แบบ ผด.02



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

4 เงินสบทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ อบต.  

90,000               อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด
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5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

373,296             อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

6

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/

พนักงาน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงาน

ส่วนต าบล  พนักงานจ้างของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งมนถึงแก่ความตายในระหว่างรับ

ราชการ  

50,000               อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

รวมแผนงำนงบกลำง จ ำนวน 6   โครงกำร    เป็นเงิน 1,076,601        บำท

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566

1.1 แผนงำนงบกลำง

  พ.ศ.2565   พ.ศ.2566

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภำพชีวิตเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้ำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในองค์กร กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

แบบ ผด.02



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

1 โครงการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ของ อบต.ทุ่งมน

เพ่ือศึกษา วิจัย  ประเมินผลความพึงพอใจ ของ

ประชาชนท่ีในการปฏิบัติงานราชการโครงการต่าง ๆท่ี

มีผลต่อประชาชน เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจหรือ

ผลส าเร็จของงาน 

25,000                อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

2 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ัง

สมาชิกท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

เลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนตามท่ี

กฎหมายก าหนด

200,000              อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด
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3 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ

ส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตใน

การปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ 

และตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการปฏิบัติงานเกิดข้ึน

10,350                อบต.ทุ่งมน หน่วย

ตรวจสอบ

ภายใน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภำพชีวิตเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้ำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถ่ิน

  พ.ศ.2565   พ.ศ.2566

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในองค์กร กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1.2 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566

แบบ ผด.02



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

4 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต.

เคล่ือนท่ี
26,750                อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

5 โครงการเวทีประชาคมกับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท า 23,000                อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินบูรณาการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน 

ร่วมกบแผนชุมชน  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างานต่างๆ  28

เก่ียวกับจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

6 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร    

ของราชการ พ.ศ. 2540

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้

ความรู้ตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ 

พ.ศ. 2540  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับ พ.ร.บ.

12,432                อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 6,000                  อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

2)โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
10,000                อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภำพชีวิตเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ7

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ยุทธศำสตร์ท่ี 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในองค์กร กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้ำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถ่ิน

  พ.ศ.2565   พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566 แบบ ผด.02



ยุทธศำสตร์ท่ี 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในองค์กร กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

8 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกัน

สถาบันส าคัญของชาติเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์
12,342               อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด

9 โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการ

พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ทุ่งมน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเปิด

วิสัยทัศน์และการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ 

อบต. ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ผู้น า

ชุมชนผู้สังเกตการณ์  

500,000             อบต.ทุ่งมน ส านักปลัด
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10 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส

ในการบริหารงบประมาณ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ของบุคลากร

องค์การบริหาร  ส่วนต าบลทุ่งมนประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2566

10,350                อบต.ทุ่งมน หน่วย

ตรวจสอบ

ภายใน

รวมแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป จ ำนวน  10   โครงกำร    เป็นเงิน 836,224          บำท

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภำพชีวิตเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้ำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถ่ิน

  พ.ศ.2565   พ.ศ.2566

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2566

แบบ ผด.02



ยุทธศำสตร์ท่ี 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในองค์กร กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1.3 แผนงำนบริหำรงำนคลัง

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท า

แผนท่ีภาษี  เพ่ือปรับปรุงและมีฐานข้อมูลไว้

รองรับการพัฒนา   เพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

50,000                อบต.ทุ่งมน กองคลัง

30

2 โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ

ภาษีท้องถ่ิน ประจ าปี 2566

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ

ภาษีท้องถ่ินโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระส าคัญของ

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

30,000                อบต.ทุ่งมน กองคลัง

3 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอก

สถานท่ี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกให้บริการจัดเก็บ

ภาษีนอกสถานท่ีได้แก่ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ภาษีป้าย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มี

หน้าท่ีเสียภาษี เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆท่ี

เก่ียวข้องการช าระภาษี เพ่ือเร่งรัดและให้การจัดเก็บ

ภาษีประจ าปี2566

10,000                อบต.ทุ่งมน กองคลัง

รวมแผนงำนบริหำรงำนคลัง จ ำนวน  3   โครงกำร    เป็นเงิน 90,000            บำท

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 จ ำนวน  18  โครงกำร  เป็นเงิน 2,002,825        บำท

  พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งมน  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภำพชีวิตเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและม่ันคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้ำนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถ่ิน

  พ.ศ.2565

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566 แบบ ผด.02



 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   
เรื่อง  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน    ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี 
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งมน  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน    
ได้มีมติเห็นชอบและได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน    ในวันที่  7  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมน    จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  (รายละเอียด
ตามแบบ ผด.๐๒ และ ผด.๐๒/๑  ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน    ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งมน    
อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร โทรศัพท ์0 4597 9822      

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑0  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

       (ลงชื่อ) .............................................................  
                             (นายชัยวัฒน์  สายสีแก้ว) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4597 9822
http://www.thongmon.go.th


