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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------- 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  อาศัย
อ านาจตามความในหมวด  ๕  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ไผ่ล้อมได้เสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ต่อผู้บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   
 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน            
           

                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
                                                      (ลงชื่อ) 

                                                                                          
                                                          (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 

                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

 
 
 
 

 



ส่วนที ่ ๑ 
บทน า 

 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็น
การก าหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

      เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้  
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด  ๕  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗  ซึ่ง
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

                   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

       ส าหรับแผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงาน 

     แผนด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

     แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานมีที่มาจาก 

      ๑.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหาร                
                    สว่นต าบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
      ๒.  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)  
      ๓.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น 
                    ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบ 
                    จากแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      ๔.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์             
                    ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
 
 
 



      ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

        ขั้นตอนที่  ๑   การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบล   หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      

       ขั้นตอนที่  ๒   การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       ขั้นตอนที่  ๓  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม 

        ขั้นตอนที่  ๔  การประกาศแผนด าเนินงาน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อมพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  และให้ปิดประกาศ
แผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน      

        ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 

        ๑.  แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
        ๒.  แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
        ๓.  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ 
        ๔.  เพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรม  ในปีนั้น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             ส่วนที่  ๒  บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
                               (แบบ ผด. ๐๑) 
 
 



 

 
 

ส่วนที่  ๓  บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
                    (แบบ ผด. ๐๒) 
 
 



 

 
บัญชีครุภณัฑ์ 

                               (แบบ ผด. ๐๒/๑) 
 
 


