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ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
๒๕62  มาตรา 69/1  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์
ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือใหแผนพัฒนา
ทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํางบประมาณตามปท่ีกําหนดไว กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนและเพ่ือ
แกไขปญหาในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564 ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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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. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 2/2564 

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 

2.4 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังโครงสรางดานบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมี

การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน ดาน

สาธารณสุข ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยตางๆ ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ 

และโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาโพธิ์ และตําบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 

/3. ข้ันตอนการ... 
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๓. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 2/2564 

  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) 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) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564 พรอมท้ังแจงสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนาโพธิ์ทราบ 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

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 1,800,000 - - 1 1,800,000

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 150,000 - - 1 150,000

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 4 1,600,000 - - 4 1,600,000       

รวม - - - - - - 6               3,550,000    - - 6            3,550,000      

ป  2561 ป 2562 ป 2565 รวม 5  ป

-3-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

ยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

ป 2563 ป 2564



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 4 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 เศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. นาโพธิ์ท่ี  1 การพัฒนาดานการคมนาคม 

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู
ท่ี 3 บานจอก – หมูท่ี 11 
บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 8 ม. ยาว 401 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหลทางขาง
ละ 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 
3,208 ตรม. 

- - - 
 

1,800,000 
 

- ระยะทางยาว 
401 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

2 โครงการปรับเกรดถนน
ภายในตําบล หมูท่ี 11 บาน
หนองหวา หมูท่ี 3 บานจอก 
และหมูท่ี 9 บานหนองตอ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ระยะทาง 20 กิโลเมตร - - - 
 

180,000 
 

- ระยะทางยาว 
20 กิโลเมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
องคการบริหารสวนตําบล 
นาโพธ์ิ 

เพ่ือใหประชาชน
และเจาหนาท่ี
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 421 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,684 ตร.ม. 

- - - 
 

500,000 
 

- ระยะทางยาว 
421 เมตร 

ประชาชนและ
เจาหนาท่ี
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

จํานวน  3  โครงการ 
- - - 2,480,000 

 
-    

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 5 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. นาโพธิ์ท่ี  4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดบอท้ิงสิ่งปฏิกูล 
หมูท่ี 11 บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลมีการจัดการ
ขยะอยางถูก
สุขลักษณะ 

บอท้ิงสิ่งปฏิกูล ขนาดกวาง 
40 ม. ยาว 50 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 4,488 
 ลบ.ม. 

- - - 
 

150,000 
 

- รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
การกําจัดสิ่ง
ขยะอยางถูก
สุขอนามัย 

ประชาชนมีการ
กําจัดขยะอยาง
ถูกสุขลักษณะ 

กองชาง 

จํานวน  1  โครงการ 
- - - 150,000 

 
-    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 6 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 สังคมเกษตรท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. นาโพธิ์ท่ี  5 การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองหนอง
บึงชาง หมูท่ี 3 บานจอก 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตร และอุปโภค
บริโภค ใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

กวาง 45 ม. ยาว 270 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.5 ม. ปริมาตร
ดินขุด 10,700 ลบ.ม. 

- - - 
 

500,000 
 

- รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
นํ้าใชอยาง
พอเพียง 

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

2 โครงการขุดลอกหนองตอ 
หมูท่ี 8 บานหนองตอ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตร และอุปโภค
บริโภค ใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

กวาง 50 ม. ยาว 159 ม. 
ลึกเฉลี่ย 2 ม. หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 5,115 ตร.ม.
ปริมาตรดินขุด 10,230 
ลบ.ม. 

- - - 
 

500,000 
 

- รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
นํ้าใชอยาง
พอเพียง 

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอกหนองหญา
รังกา หมูท่ี 9 บานหนอง
หญารังกา 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตร และอุปโภค
บริโภค ใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

กวาง 49 ม. ยาว 112 ม. 
ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 4,578 ตร.ม.
ปริมาตรดินขุด 11,445 
ลบ.ม. 

- - - 
 

500,000 
 

- รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
นํ้าใชอยาง
พอเพียง 

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

~ 7 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 สังคมเกษตรท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต. นาโพธิ์ท่ี  5 การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4. โครงการวางทอนํ้าเขาออก
โนนวัดเกา หมูท่ี 9 บาน
หนองหญารังกา 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตร และอุปโภค
บริโภค ใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

วางทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม.
จํานวน 16 ทอน วางทอ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40 ม. จํานวน 25 ทอน 

- - - 
 

100,000 
 

- รอยละ
ครัวเรือนท่ีมี
นํ้าใชอยาง
พอเพียง 

ประชาชนมีนํ้าใช
ในการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

จํานวน  4  โครงการ 
- - - 1,600,000 

 
-    

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564 

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

๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้ง ท่ี 2/2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินได สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิม เติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตร 46 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562
และสภาองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 
2564 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 

ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2564
ขององคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕ 61 ขอ 22 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 
 

             (นางวิไล  ลิมไธสง) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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