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คำนำ 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน 
จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีต้องการดำเนินการจริงท้ังหมดในเขต
พื้นท่ีของตำบลสนวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท่ีต้อง ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของตำบลสนวนท้ังท่ีปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2566 และท่ีดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียด
สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได้แสดงถึงโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการท่ี
ชัดเจนท้ังหมด  

  องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นท่ีได้
อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
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ส่วนท่ี 1 
 
1.1 บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุม 12 หมู่บ้าน 
และยังเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีหน้าท่ีดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าท่ีภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายในการบริการสาธารณะและการพัฒนาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน โดยจัดทำแผนการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวนขึ้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานงานและบูรณาการ กับ
หน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ
จัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.2.1 แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบั ติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 1.2.2 แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการ
ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดำเนินงาน
จะมีท่ีมาจาก 
  (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสนวน (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  (2) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ท่ีเกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
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  (4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน 
  (5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า 
การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
 1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
ดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 1.3.3 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 
วัน นับแต่มีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับท่ี 
1,2,3,4,......) 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.4.1 ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 
 1.4.2 ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 1.4.3 ใช้บริหารเวลา การดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน 
 1.4.4 ใช้แผนดำเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณ
ในปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง 
 1.4.5 แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ประกอบด้วย 
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
(แบบ ผด. 01)  
2.2 บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
(แบบ ผด. 02) 
2.3 บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(แบบ ผด. 02/1) 
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ส่วนท่ี 2 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จำนวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  
 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ 

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด. 
02/1) 
 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 6.06 60,000 1.01 ส านักปลัด
- แผนงานการศึกษา 7 21.21 3,023,066 50.81 กองการศึกษาฯ
- แผนงานสาธารณสุข 4 12.12 1,207,000 20.29 กองสาธารณสุข ฯ
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 6.06 20,000 0.34 กองสวัสดิการสังคม
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 0 0.00 0 0.00 กองสวัสดิการสังคม
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 3.03 50,000 0.84 กองช่าง
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0.00 0 0.00 ส านักปลัด
- แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 กองช่าง
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 12.12 700,000 11.76 กองการศึกษาฯ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 กองช่าง
- แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 กองสาธารณสุข ฯ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 กองช่าง
- แผนงานการเกษตร 3 9.09 100,000 1.68 กองส่งเสริมการเกษตร
- แผนงานเคหะและชุมชน 4 0.00 160,000 2.69 กองช่าง
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 3.03 50,000 0.84 กองสวัสดิการสังคม

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

1. อบต.สนวน น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

3. ส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 6



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4. การพัฒนาสมรรถนะการเมืองการ
บริหาร และความเข้มแข็งของชุมชน

- แผนงานบริหารท่ัวไป 5 15.15 580,000 9.75 ส านักปลัด

รวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา - 33 100.00 5,950,066 100.00

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 7



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดอบรม  ค่าเอกสารการอบรม 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืน ฯลฯ

30,000 อบต.สนวน ส านักปลัด

2 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมแผนเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนเก่ียวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดอบรม  
ค่าเอกสารการอบรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนในโครงการ ฯลฯ

30,000 อบต.สนวน ส านักปลัด

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ต าบลสนวน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี  ค่าจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
อ่ืนในโครงการ ฯลฯ

50,000 อบต.สนวน กอง
การศึกษาฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
1. ยุทธศาสตร์ อบต.สนวน น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ท่ี

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์ อบต.สนวน น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
    1.2 แผนงานการศึกษา

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 8



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนปฐมวัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดเตรียมสถาน ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจัดเอกสารการเรียนรู้ให้แก่ครู ค่าจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนในโครงการ ฯลฯ

18,000 ศพด. สังกัด
 อบต.

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

-สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน411,600   บาท
-ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.สนวน(รายหัว) ท้ัง 3 ศูนย์ จ านวน  90  คน 
คนละ 1,700 บาท  เป็นเงิน  153,000 บาท
-  ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สนวน ท้ัง 3 ศูนย์ จ านวน  
50   คนๆละ 1,130 บาท   เป็นเงิน  56,500 บาท  

621,100 ศพด. สังกัด
 อบต.

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ีอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าจัดท าเอกสารการอบรม ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนในโครงการ ฯลฯ

20,000 อบต.สนวน กอง
การศึกษาฯ

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 9



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน
1.1 โรงรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)หลักเกณฑ์จัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.
1 – ป.6 ใช้ข้อมูล จ านวนเด็ก  ณ  วันท่ี  10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565  ต้ังงบประมาณในอัตราม้ือละ 21 บาทต่อคน 
จ านวน 200 วัน
จัดสรร  100% ทุกสังกัด  ประกอบด้วย
1. โรงเรียนวัดบ้านสนวน จ านวน  220 คนๆละ 21  บาท 
จ านวน  200  วัน  เป็นเงิน  924,000 บาท
2.โรงเรียนบ้านจบก จ านวน  20  คน คนๆละ  21 บาท 
จ านวน  200  วัน   เป็นเงิน 84,000  บาท
3. โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย จ านวนเด็ก  110 คนๆละ 
21 บาท  จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน  462,000 บาท

 

1,470,000 โรงรียน
สังกัด 

(สพฐ.)ใน
เขตต าบล

สนวน

โรงรียนสังกัด 
(สพฐ.)/กอง
การศึกษาฯ

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ห้วยราช

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอห้วย
ราชเพ่ือใช้ในการจัดโครงการจัดงานรัฐพิธี  และการประสาน
การด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ฯลฯ

20,000 อ าเภอห้วย
ราช

อ าเภอห้วย
ราช/กอง

การศึกษาฯ

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 10



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

7 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  
1.1 ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.) หลักเกณฑ์จัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 ใช้ข้อมูล จ านวนเด็ก  ณ วันท่ี  10  
มิถุนายน  2565 จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จ านวน  260 วัน (จ านวน  52  สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวัน
เสาร์-อาทิตย์)  
1.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลักเกณฑ์ใช้ข้อมูล จ านวนเด็ก  
ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2565 จัดสรรในอัตราคนละ  
7.37  บาท จ านวน  260 วัน 

823,966 อบต.สนวน กอง
การศึกษาฯ

1 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
สนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.สนวน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าตอบแทนการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ จัดให้ผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินได้รับการอบรมฟ้ืนฟูความรู้  รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็นในโครงการ ฯลฯ

660,000 อบต.สนวน กอง
สาธารณสุข ฯ

2 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออกโดยมีค่าใช้จ่ายเช่นจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง  จ้างเหมาบริการเพ่ือ
ด าเนินการ  ฯลฯ

250,000 พ้ืนท่ีต าบล
สนวน

กอง
สาธารณสุข ฯ

1. ยุทธศาสตร์ อบต.สนวน น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
    1.3 แผนงานสาธารณสุข

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 11



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ไซริงค์ , เข็ม ค่าส าลี, 
แอลกอฮอล์,ถุงมือ, ผ้าปิดจมูก ฯลฯ

47,000 พ้ืนท่ีต าบล
สนวน

กอง
สาธารณสุข ฯ

4 อุดหนุนองค์กรประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธาณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

240,000 ท้ัง 12 
หมู่บ้านใน
ต าบลสนวน

ท้ัง 12 
หมู่บ้าน/กอง
สาธารณสุข ฯ

1 อุดหนุนกาชาดให้แก่เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการจัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด  
จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปี 2566

10,000 เหล่า
กาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย์

เหล่ากาชาด/
กองสวัสดิการ

สังคม

2 อุดหนุนก่ิงกาชาดให้แก่ก่ิงกาชาด
อ าเภอห้วยราช

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ก่ิงกาชาดอ าเภอห้วยราช  
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000 ก่ิงกาชาด
อ าเภอห้วย

ราช

ก่ิงกาชาด/กอง
สวัสดิการสังคม

1
2

1. ยุทธศาสตร์ อบต.สนวน น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. ยุทธศาสตร์ อบต.สนวน น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
    1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 12



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์กู้
ชีพกู้ภัย อบต.สนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.สนวน
รูปแบบรายการ  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบแปลนกองช่าง  อบต.สนวน ก าหนด

50,000 อบต.สนวน กอง
สาธารณสุข ฯ/

กองช่าง

1
2

1
2

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด (สนวนเกมส์)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งกีฬา
ต้านยาเสพติด (สนวนเกมส์) เช่น ค่าเงินรางวัลค่าตอบแทน
กรรมการค่าจัดเตรียมสถานท่ี ฯลฯ

350,000 อบต.สนวน กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน
ประเพณีมหกรรมว่าวอิสาน
จังหวัดบุรีรัมย์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม
เข้าร่วมงานประเพณีมหกรรมว่าวอิสานบุรีรัมย์ เช่น 
ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ฯลฯ

150,000 อบต.สนวน กอง
การศึกษาฯ

1. ยุทธศาสตร์ อบต.สนวน น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
    1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
    2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
    2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 13



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ฯลฯ

100,000 อบต.สนวน กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ) เช่น 
ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ฯลฯ

100,000 อบต.สนวน กอง
การศึกษาฯ

1
2

1
2

1
2

2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
    2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1 แผนงานสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 14



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติโดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การจัดเตรียม
สถานท่ี  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ  บ ารุงดิน  และป้องกันการชะล้างหน้าดิน  
ป้องกันการพังทลาย  ฯลฯ

20,000 อบต.สนวน กองส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้
และดูแลรักษาต้นไม้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้  เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ   โดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การจัดเตรียมสถานท่ี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ 
การปลูกป่าบ ารุงดิน  และป้องกันการชะล้างหน้าดิน  
ป้องกันการพังทลายของดิน  ฯลฯ

30,000 อบต.สนวน กองส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการส่งเสริมปศุสัตว์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์ 
โดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ีอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าจัดท าเอกสารการอบรม ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนในโครงการ ฯลฯ

50,000 อบต.สนวน กองส่งเสริม
การเกษตร

3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.3 แผนงานการเกษตร

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 15



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ิน
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ  1 อปท 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์
สาธิต  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการและป้ายรณรงค์  ฯลฯ

10,000 อบต.สนวน กอง
สาธารณสุข ฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลสนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล
สนวน  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น  ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็นในโครงการ  ฯลฯ

50,000 อบต.สนวน กอง
สาธารณสุข ฯ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณส านักงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณส านักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร)
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
ส านักงาน เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การปรับปรุงถนนใน
ส านักงาน อ่ืน ฯลฯ

50,000 อบต.สนวน กองส่งเสริม
การเกษตร

4 โครงการฝึกอบรมการบริหาร
จัดการขยะ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการ 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ขยะโดยมีค่าใช้จ่ายเช่น  
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ สาธิต  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการและป้ายรณรงค์  ฯลฯ

50,000 อบต.สนวน กอง
สาธารณสุข ฯ

3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  *  3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 16



แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ (กอง
สวัสดิการสังคม)  โดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การจัดเตรียม
สถานท่ี  การจัดกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ฯลฯ

50,000 อบต.สนวน กองสวัสดิการ
สังคม

1 โครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคมท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมท้องถ่ิน   โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น 
ค่าเอกสาร  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม อ่ืนๆท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ

10,000 อบต.สนวน ส านักปลัด

2 โครงการประชาสัมพันธ์และการ
จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์
และการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดท าป้ายไวนิล ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษี ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การช าระภาษี ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนในโครงการ ฯลฯ

30,000 อบต.สนวน กองคลัง

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น 
ค่าเอกสาร  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม อ่ืนๆท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ

10,000 อบต.สนวน ส านักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  *  3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารและความเข้มแข็งของชุมชน
    4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
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แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี
โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนวน) โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเอกสาร  ค่าวิทยากร  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม อ่ืนๆท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ

10,000 อบต.สนวน ส านักปลัด

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฏหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล 
 ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ
ประชาชนต าบลสนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฏหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชนต าบลสนวน โดยมี
ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม อ่ืนๆท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ

30,000 อบต.สนวน ส านักปลัด

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอห้วย
ราช  ในการจัดอบรม และการเฝ้าระวัง  การตรวจค้น 
ตรวจหาสารเสพติด  โดยการบูรณาการร่วนกันทุกส่วน
ราชการในพ้ืนท่ี  ท้ังต ารวจ ฝ่ายปกครอง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ต าบลสนวนและ พ้ืนท่ีข้างเคียง

25,000 อ าเภอห้วย
ราช

ส านักปลัด/
อ าเภอห้วยราช

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 18



แบบ ผด.02/1

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
(บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงห้อง
ผู้บริหารท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องท างาน
ผู้บริหาร อบต.สนวน เช่น  ผ้าม่านปรับแสง   สีทาผนัง  
ปรับปรุงฝ้าเพดาน  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ

50,000 อบต. 
สนวน

ส านักปลัด

1 50,000

1 จัดซ้ือศาลาพักรับรอง
และบริการประชาชน 
(ส านักงานปลัด)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือศาลาพักรับรองและบริการประชาชน 
(ส านักงานปลัด) จ านวน  3  หลัง  ราคาหลังละ  35,000  
บาท  เป็นเงิน  105,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
1.เป็นศาลาทรงไทยพ้ืนบ้าน  ร่วมสมัย  
ท าจากไม้  ยกระดับจากพ้ืน
ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  3 เมตร  สูง  3  เมตร
2.มีบันใด  มีท่ีท่ีน่ังพัก  และ ท่ีพิงหลัง 

105,000 อบต. 
สนวน

ส านักปลัด

1 105,000

ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวม

รวม
2. ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน
    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลสนวน หน้า 19




