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มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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สวนท่ี  ๑ 

บทนํา 

๑. เหตุผลและความจําเปน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ไดจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เสร็จสิ้นและไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ. 2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เรียบรอยแลวนั้น 

  เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบงงาน 

มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และใน

การบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบทในพ้ืนท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมี

ปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลอง

กับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 25645) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 

๒. วัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับท่ี 1/2565) 

2.1 เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.

2565) มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ

รัฐบาลท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมีความ

สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด   

๓. ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับท่ี 1/2565) 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 22 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

และใหใชขอความตอไปนี้แทน “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยดําเนินการดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

/(2) คณะกรรมการ... 
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 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เพ่ิมเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวน

ตําบลพิจารณาตามมาตร 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน

ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ตาม

รายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว และผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565 ) พรอมท้ังแจงสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ทราบ และใชเปนกรอบในการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

             

 

 

 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม

     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 6 2,994,000     6 2,994,000       

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
- - - - - - - - 1 80,000          1 80,000            

รวม - - - - - - - - 7         3,074,000    7            3,074,000      
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2565)

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร

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



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 4 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานการทองเท่ียว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. นาโพธิ์ ท่ี  1 การพัฒนาดานการคมนาคม 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

รายการเดิม 
1 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หมูท่ี 3 บานจอก – หมูท่ี 
11 บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 8 ม. ยาว 
401 ม. หนา 0.15 
ม. ไหลทางขางละ 
0.20 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 3,208 
ตรม. 

- - - 
 

1,800,000 
 

- ระยะทางยาว 
401 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการซอมสรางผิว 

Asphatic Concrete สาย
หมูท่ี 3 บานจอก – หมูท่ี 
11 บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 8 ม. ยาว 
401 ม. หนา 0.50 
ม.  

- - - - 1,890,000 
 

ระยะทางยาว 
401 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 5 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

รายการเดิม 
2 โครงการลงหินคลุกถนน

ดิน (สายสวนพอเพชร-
หนองซํา ) หมู 11 บาน
หนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนใน
หมู 11 ไดมีถนนใช
ในการคมนาคม
อยางสะดวกรวดเร็ว 

กวาง 4  เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
ระยะทาง 1,700  
เมตร 

- - - 
 

440,000 
 

- รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
2 โครงการปรับปรุงถนนดิน

ลงหินคลุก (สายสวนพอ
เพชร-หนองซํา ) หมู 11 
บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4  เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 
0.08 เมตร  

- - - - 499,000 
 

ระยะทางยาว 
2,000 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 
 

รายการเดิม 
3 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหนาบาน
นางไพลอต ลอมไธสง  
(หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 24 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 57,600 ระยะทางยาว 
24  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
3 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
บานนางไพลอต ลอมไธสง  
หมู 7 บานโศกกะฐิน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 25 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 55,000 ระยะทางยาว 
25  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 6 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

รายการเดิม 
4 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหนา
บานนางหอมจีน เตียนศรี  
(หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 24 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 57,600 ระยะทางยาว 
24  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
4 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาบานนางหอมจีน 
เตียนศรี หมู 7 บานโศก
กะฐิน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 25 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 55,000 ระยะทางยาว 
25  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

รายการเดิม 
5 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหนาปู
ตา (หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 20 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 48,000 ระยะทางยาว 
20  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
5 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนาปูตา หมู 7 บานโศก
กะฐิน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 25 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - - 55,000 ระยะทางยาว 
25  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 7 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

รายการเดิม 
6 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
จากถนนลาดยาง-ตําบล
บานแวง) บานหนองหญา
รังกา หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน  
หมูท่ี 9  มีถนนท่ี
เปนมาตรฐานในการ
คมนาคม 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
6 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
จากถนนลาดยาง-ตําบล
บานแวง) บานหนองหญา
รังกา หมูท่ี 9 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 440,000 ระยะทางยาว 
200  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

จํานวน 6  โครงการ - - - - 2,994,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 8 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. นาโพธิ์ ท่ี  4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

รายการเดิม 
1 โครงการวางทอระบายนํ้า  

(สายบานนางสงกรานต ) 
บานหนองตอ หมู 8 

เพ่ือใหประชาชน
ระบายนํ้าไดทัน 

ยาว  100 เมตร  
เสนผาศูนยกลาง 
0.30 เมตร  พรอม
บอพัก   

- - 100,000 
 

- 
 

- รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
ระบายนํ้าได
อยาง
ทันทวงที 

ประชาชนระบาย
นํ้าไดทัน 

กองชาง 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการวางทอระบายนํ้า  

(สายบานนางสงกรานต ) 
บานหนองตอ หมู 8 

เพ่ือระบายนํ้า
และแกไขปญหา
นํ้าทวม 
 

ยาว 64 เมตร ทอ
ขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 60 ทอน 
พรอมบอพักขนาด 
0.80x0.80 
x0.80 เมตร 
จํานวน 5 บอ 

- - - - 80,000 ทอระบาย
ระยะทางยาว 
64 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 
 

จํานวน 1 โครงการ - - - - 80,000    

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) 

----------------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 22/1 เพ่ือประโยชน
ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตร 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
7) พ.ศ. 2562 และสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 
- 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1/2565) ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญท่ี 1 
ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2565 

ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2561  - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 
1/2565) ขององคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕ 61 ขอ 22/1 เม่ือ
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปน แนวทางในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 

             (นายไสว พลสม) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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