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บทนํา 

สวนท่ี 1 

เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค  ข้ันตอนการจัดทําและประโยชนของแผนดําเนินงานประกอบดวย 

1.1 บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.25 61 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานสําหรับ

แผนงานนั้น  มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริง

ท้ังหมด  ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  แผนดําเนินการเปนเอกสารท่ีระบุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึนมีการประสานและบูรณะการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด

ตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทําใหติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

1.2 วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

 วัตถุประสงคในการจัดทําแผนเพ่ือการเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทอถ่ินเพ่ือ

ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ

ดําเนินงาน  และประเมินผล 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

2548  ( หมวด 5 ขอท่ี 26 )  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงานโดยมีข้ันตอน

ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนท่ีตองการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํารางแผนปฏิบัติ

การพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตาง  

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํารางแผน

ดําเนินงานแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนดําเนินการแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหความ

เห็นชอบ 

5. เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการแลว ใหประกาศเปนแผนดําเนินงานโดย

ปดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและ

ตองปดประกาศอยางนอยสามสิบวัน 
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1.4 ประโยชนของแผนดําเนินงาน 

 1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  

 2.  จําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนโครงการ  ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหดําเนินการไปไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 3.  ทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 

 



บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
********************************** 
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แบบ ผด. 01 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 10.58 1,835,700 11.71 กองชาง 

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.35 10,000 0.06 สํานักปลัด 

รวม 11 12.94 1,845,700 11.78  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 3.53 40,000 0.26 กองสวัสดิการ 

2.2 แผนงานการเกษตร 3 3.53 120,000 0.77 สํานักปลัด 

รวม 6 7.06 160,000 1.02  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม   

3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 1.18 20,000 0.13 สํานักปลัด 

3.2 แผนงานการศึกษา 9 10.59 1,812,738 11.57 กองการศึกษา 

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 7.06 390,000 2.49 กองการศึกษา 

รวม 16 18.82 2,222,738 14.18  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม   

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.35 402,500 2.57 สํานักปลัด 

4.2 แผนงานการเกษตร 3 3.53 50,000 0.32  

รวม 5 5.88 452,500 2.89 
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แบบ ผด. 01 

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา   

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.18 275,000 1.75 กองชาง 

รวม 1 1.18 275,000 1.75  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

6.1 แผนงานงบกลาง 4 4.71 8,743,600 55.80 สํานักปลัด 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 5.88 405,000 2.58 สํานักปลัด 

6.3 แผนงานสาธารณสุข 12 14.12 400,000 2.55 สํานักปลัด 

6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 7 8.24 120,000 0.77 สํานักปลัด 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
8 9.41 

470,000 3.00 
กองสวัสดิการ/

สํานักปลัด 

รวม 36 42.35 10,138,600 64.70  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด ี

7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
9 10.59 

176,000 1.12 
สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.18 400,000 2.55 กองชาง 

รวม 10 11.76 576,000 3.68  

รวมท้ังส้ิน 85 100 15,670,538 100  

 



จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566  

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผด.02 

ก. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 ดานเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.นาโพธิ์ ท่ี 1 ดานการคมนาคม 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม..ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางหมูบาน หมูท่ี 3 บาน
จอก   

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา  
900.00  ตร.ม.  

483,000
บาท 

หมู 3 กองชาง             

2. โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานนายนิติ
พันธ-ถนนลาดยาง หมูท่ี 7
บานโศกกะฐิน 

ขนาดผิวจราจร กวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 571 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา  
285.50  ตร.ม.  
 

198,600
บาท 

หมูท่ี 7 กองชาง             

3. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางหมูบาน หมูท่ี 8 บาน
หนองตอ 

ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา  
900.00  ตร.ม. ไหลทางกลบดินตาม
สภาพ 
 

488,100
บาท 

หมู 8 กองชาง             

4. โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกสายสี่แยกหนองสะแบง-
โคกเหลาทองดี หมูท่ี 9 
บานหนองหญารังกา 

ขนาดผิวจราจรหินคลุก กวาง 3.00 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม
นอยกวา  4,500.00  ตร.ม.  

358,000
บาท 

หมู 9 กองชาง             



จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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แบบ ผด.02 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นายอุทัย-สามแยกตนจาน หมู
ท่ี 10 บานหนองหวา 

ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา  
435.00  ตร.ม.  

๒25,000
บาท 

หมู 10 กองชาง             

6. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
กํานันเกา-หนองไผ หมูท่ี 11 
บานหนองหวา 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา  
400.00  ตร.ม.  

225,000 
บาท 

หมู 11 กองชาง             

7. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นายเข็มทอง-บานปาแฟ หมูท่ี 
11 บานหนองหวา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร  ยาว 
62.00  เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 240 ตร.ม.  
 

141,000 
บาท 

หมู 11 กองชาง             

8. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
นายบุญ เทียนมิ่งมาตย-บอ
ขยะ หมูท่ี 11 บานหนองหวา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  ยาว 
120.00  เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย 360 ตร.ม.  

200,000
บาท 

หมู 11 กองชาง             
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แบบ ผด.02 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี 
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
พอลอม หมูท่ี 11 บาน
หนองหวา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 
38.00  เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย 152 ตร.ม.  
 

84,000บาท หมู ๑1 กองชาง             

รวม 
 

9 โครงการ  1,835,700 
บาท 
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แบบ ผด.02 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย

. 
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาลป
ใหม ประจําป 2566 

คาใชจายโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาลป
ใหม   ประจําป 2565    

5,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

2. โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยลดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในเทศกาล
สงกรานต  ประจําป 2566 

คาใชจายโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต   ประจําป 2565   

5,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

รวม 2 โครงการ  10,000 
บาท 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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แบบ ผด.02 

2. ภายใตยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการสงเสริมอาชีพนวด
แผนไทย 

คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย 

1๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพใหกับผูดอยโอกาส 

คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูดอยโอกาส 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. โครงการอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลนาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชนตําบลนาโพธ์ิ 
 

20,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 3 โครงการ  40,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

2.๒  แผนงานเกษตร 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. ม.ีค. เม.ย

. 
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการธนาคารนํ้าใตดิน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คาใชจายโครงการธนาคารนํ้าใต
ดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

2. โครงการอนุรักษพันธปลา
แหลงนํ้าสาธารณของชุมชน
“ความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน”   
 

คาใชจายโครงการอนุรักษพันธ
ปลาแหลงนํ้าสาธารณของชุมชน
“ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”   
 

20,000
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

3. สงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คาใชจายสงเสริมวิถีชีวิต  
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

50,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

รวม 
 

3 โครงการ  120,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

3. ภายใตยุทธศาสตรดาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและการจัดงาน
รัฐพิธี 

อุดหนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและการจัดงาน
รัฐพิธีประจําป 

2๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

รวม 
 

1 โครงการ  20,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

3.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว           
มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูล 
เน่ืองในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบ
ดินทรเทพยวรางกูล 
เน่ืองในโอกาศวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  

10,000   
บาท 
 

ท่ีทําการอบต.
นาโพธ์ิ/อําเภอ
นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

10,000   
บาท 
 

ท่ีทําการอบต.
นาโพธ์ิ/อําเภอ
นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต  
พระบรมราชินีนาท พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต  พระบรมราชินีนาท 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

10,000 
บาท    

ท่ีทําการอบต.
นาโพธ์ิ/อําเภอ
นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการวันเด็กแหงชาต ิ คาใชจายโครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

20,000 
บาท    

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 

            

5. โครงการสงเสริมทักษะและ
ความสามารถใหเด็ก     

คาใชจายโครงการสงเสริมทักษะ
และความสามารถใหเด็ก เปน
โครงการพัฒนาทักษะเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็ก โดยผาน
กิจกรรมการแขงขันการประกวด  

 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 

            

6. โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  
 

คาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
-เปนคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโพธ์ิ  
-เปนคาสื่อการเรียนการสอน   
-เปนคาหนังสือเรียน 
-คาอุปกรณการเรียน   
-คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

337,275 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด.02 

3.2 แผนการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักเรียนและ
เยาวชน   

คาใชจายโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน
และเยาวชน   

2๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษา 

            

8. อาหารเสริม (นม) คาใชจายอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธ์ิ จํานวน 260 
วัน จํานวน 3 โรงเรียน 
- โรงเรียนวัดทาเรียบ 
- โรงเรียนวัดบุปผาราม  
- โรงเรียนบานโศกกะฐิน  
และ ศพด. อบต.นาโพธ์ิ 

492,463
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนวัด
ทาเรียบ 
-โรงเรียนวัด 
บุปผาราม 
-โรงเรียนบาน
โศกกะฐิน 
-ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด.02 

3.2 แผนการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. อุดหนุนอาหารกลางวัน   คาใชจายอุดหนุนโรงเรียนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 
จํานวน 3 โรงเรียน 
- โรงเรียนวัดทาเรียบ 
- โรงเรียนวัดบุปผาราม  
- โรงเรียนบานโศกกะฐิน  
และ ศพด. อบต.นาโพธ์ิ  

903,000
บาท 
 
 
 

รร.วัดทาเรียบ 
รร.วัดบุปผาราม 
รร.บานโศกกะฐิน 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 
 

9 โครงการ  1,812,738 
บาท 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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แบบ ผด.02 

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการแขงกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต . 
นาโพธิ ์

คาใชจายโครงการแขงกีฬาสี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต . 
นาโพธิ ์

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการแขงขันกีฬา ตานยา
เสพติดเพ่ือสรางความ
ปรองดอง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
แขงขันกีฬา ตานยาเสพติดเพ่ือ
สรางความปรองดองเปน
โครงการรวมกันระหวาง             
อบต.โพธ์ิ โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
ชุมชนและองคกรตางๆ 

100,000 
บาท 

ในเขตพ้ืนท่ี
อบต.นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3. โครงการกีฬาทองถ่ินสัมพันธ เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
กีฬาทองถ่ินสัมพันธ 

100,000 
บาท 

อําเภอนาโพธ์ิ กอง
การศึกษาฯ 

            

4. โครงการประเพณีบุญบ้ังไฟ คาใชจายโครงการประเพณีบุญ
บ้ังไฟ 

150,๐๐๐ 
บาท 

ในเขตพ้ืนท่ี
อบต.นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 

 

 



จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566  
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แบบ ผด.02 

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันเขาพรรษา 

คาใชจายโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เขาพรรษา 

2๐,๐๐๐ 
บาท 

วัดในเขตพ้ืนท่ี
อบต.นาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6. โครงการประเพณีข้ึนเขา
พนมรุง  

คาใชจายอุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมยใน
โครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุง    

10,000 
บาท 

จังหวัดบุรีรัมย กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 6 โครงการ  390,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

4. ภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการวางทอระบายนํ้ารอบ
หมูบาน หมูท่ี 7 บานโศก
กะฐิน 

คาใชจายโครงการวางทอระบาย
นํ้ารอบหมูบาน หมูท่ี 7 บานโศก
กะฐิน ยาว 170.00 เมตร โดย
วางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.30x1.00 เมตร พรอมบอพัก
จํานวน 17 บอ 

300,000 
บาท 

หมูท่ี 7 บาน
โศกกะฐิน 

กองชาง             

2. โครงการวางทอนํ้าเขา-ออก
หนองโนนวัดเกา หมูท่ี 9 
บานหนองหญารังกา 

คาใชจายโครงการวางทอนํ้าเขา-
ออกหนองโนนวัดเกา หมูท่ี 9 
บานหนองหญารังกา จํานวน 2 
จุด ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 
38.00 เมตร 

102,500 
บาท 

หมูท่ี 9 บาน
หนองหญารัง

กา 

กองชาง             

รวม 
 

2 โครงการ  402,500 
บาท 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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แบบ ผด.02 

4.2  แผนงานเกษตร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการ คลองสวย   นํ้าใส  
นาโพธ์ิมีสุข   

คาใชจายโครงการคลองสวย    
นํ้าใส  นาโพธ์ิมีสุข   

15,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

2. โครงการนาโพธ์ิสะอาดชุมชน
นาอยู 

คาใชจายโครงการนาโพธ์ิสะอาด
ชุมชนนาอยู 

2๐,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ/
หนวยงาน
ราชการ 

สํานักปลัด             

3 โครงการรักนํ้า รักปา  
รักแผนดิน 

คาใชจายโครงการรักนํ้า  รักปา  
รักแผนดิน 

15,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

รวม 
 

3 โครงการ  50,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

5. ภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานแหลงนํ้า 

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 10 
บานหนองหวา 

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 10 บานหนอง
หวา 

275,000
บาท 

หมู 10 บาน
หนองหวา 

กองชาง             

รวม 1 โครงการ  275,000 
บาท 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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แบบ ผด.02 

6. ภายใตยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1 แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ คาใชจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 6,442,800 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองสวัสดิการ             

2. เบ้ียยังชีพคนพิการ คาใชจายเบ้ียยังชีพคนพิการ 
 

2,140,800 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองสวัสดิการ             

3. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส คาใชจายเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

60,000 
บาท 
 
 

อบต.นาโพธ์ิ กองสวัสดิการ             

4. เงินสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพตําบลนา

โพธ์ิ 

เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลนาโพธ์ิ 

100,000 
บาท 
 

อบต.นาโพธ์ิ กองสวัสดิการ             

รวม 4 โครงการ  8,743,600 
บาท 
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แบบ ผด.02 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการดําเนินงานระบบ
การแพทยฉุกเฉิน  หนวยกู
ชีพกูภัยเพ่ือใหการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล 

คาใชจายโครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน  หนวยกู
ชีพกูภัยเพ่ือใหการบริการผูปวย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล 

200,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

  ๒. โครงการฝกอบรมปองกันและ
ระงับอัคคีภัย  
 

คาใชจายโครงการฝกอบรม
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

20,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

   ๓. โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.
ของสมาชิก อปพร.อบต.             
นาโพธ์ิ  

คาใชจายโครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อปพร.ของ
สมาชิก อปพร.อบต.นาโพธ์ิ  

50,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

4. โครงการฝกอบรมและทบทวน
หลักสูตรทีมกูชีพกูภัย 

คาใชจายโครงการฝกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพกูภัย 

35,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

5. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

คาใชจายโครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

100,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

สํานักปลัด             

รวม 5  โครงการ  405,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

6.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคระบาด
อ่ืน ๆ   
 

คาใชจายโครงการปองกันโรค
ไขเลือดออกและโรคระบาดอ่ืน ๆ   

200,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

2. โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
 

40,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

3. โครงการรณรงคใหความรู
ดานการสาธารณสุขเพ่ือ
ปองกันโรค 

คาใชจายในโครงการรณรงคให
ความรูดานการสาธารณสุขเพ่ือ
ปองกันโรค 

10,000 
บาท 
 
 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

4. โครงการอบรมใหความรู
เรื่องดานการดูแลสุขภาพ
ใหกับแกนนําสุขภาพ
   

คาใชจายโครงการอบรมให
ความรูเรื่องดานการดูแลสุขภาพ
ใหกับแกนนําสุขภาพ  

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

5. โครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพใหกับประชาชน
ตําบลนาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพใหกับประชาชนตําบลนา
โพธ์ิ 
 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

6. โครงการอบรมใหความรู
เรื่องเอดสแกเยาวชนตําบล
นาโพธ์ิ          

คาใชจายโครงการอบรมให
ความรูเรื่องเอดสแกเยาวชน
ตําบลนาโพธ์ิ          

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 

6.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 3 บานจอก 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ท่ี 3 บานจอก ใหกับ
คณะกรรมการหมูบานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 
ทักษะของประชาชนในดาน
สาธารณสุข 

20,๐๐๐ หมูท่ี  ๓ สํานักปลัด             

๘ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 7 บานโศกกะฐิน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ท่ี 7 บานโศกกะฐิน ใหกับ
คณะกรรมการหมูบานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 
ทักษะของประชาชนในดาน
สาธารณสุข 

20,๐๐๐ หมูท่ี  7 สํานักปลัด             

๙ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 8 บานหนองตอ 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ท่ี 8 บานหนองตอ ใหกับ
คณะกรรมการหมูบานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 
ทักษะของประชาชนในดาน
สาธารณสุข 

20,๐๐๐ หมูท่ี  8 สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 

6.3  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 9 บานหนองหญารัง
กา 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ท่ี 9 บานหนองหญารังกา ใหกับ
คณะกรรมการหมูบานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 
ทักษะของประชาชนในดาน
สาธารณสุข 

20,๐๐๐ หมูท่ี  9 สํานักปลัด             

๑๑ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 10 บานหนองหวา 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ท่ี 10 บานหนองหวา ใหกับ
คณะกรรมการหมูบานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 
ทักษะของประชาชนในดาน
สาธารณสุข 

20,๐๐๐ หมูท่ี  10 สํานักปลัด             

๑๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 11 บานหนองหวา 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมู
ท่ี 11 บานหนองหวา ใหกับ
คณะกรรมการหมูบานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 
ทักษะของประชาชนในดาน
สาธารณสุข 

20,๐๐๐ หมูท่ี  11 สํานักปลัด             

รวม 12 โครงการ  400,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอาย ุ

คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอายุ 

20,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๒. โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
อบต.นาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุอบต.นาโพธ์ิ 

10,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

3. โครงการสงเคราะหและ
เยี่ยมบานเด็ก  ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส 

คาใชจายโครงการสงเคราะห
และเยี่ยมบานเด็ก  ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส 

๒0,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

4. โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการและ
ผูดูแลผูพิการ 

คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการและผูดูแลผู
พิการ 
 

๒0,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

5. โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต 

คาใชจายโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต 

20,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

๖. โครงการอยูอยางไรกับวัย
ผูสูงอายุ 

คาใชจายโครงการอยูอยางไรกับ
วัยผูสูงอาย ุ
 

20,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 
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แบบ ผด.02 

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาด 

คาใชจายโครงการใหความ
ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจขอ
เหลากาชาด 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
สวัสดิการฯ 

            

รวม 7 โครงการ 
 

 120,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการครอบครัวอบอุน  
ชุมชนเขมแข็ง 

คาใชจายโครงการครอบครัว
อบอุน  ชุมชนเขมแข็ง 

๒0,000
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

๒. โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

คาใชจายโครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

20,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

๓. โครงการจัดทําและทบทวน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 

คาใชจายโครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

4. โครงการปองกันและแกไข
การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
(วัยเรียน วัยใส รักอยางไร
ไมใหเสี่ยง) 

คาใชจายโครงการปองกันและ
แกไขการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
(วัยเรียน วัยใส รักอยางไรไมให
เสี่ยง) 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

5. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับ
นักเรียนและเยาวชน 

คาใชจายโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหกับ
นักเรียนและเยาวชน 

20,000 อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

6. โครงการฝกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะ ประชาชน
ท่ัวไป และพนักงาน
เจาหนาท่ี อบต.นาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการกองทุนธนาคาร
ขยะ ประชาชนท่ัวไป และ
พนักงานเจาหนาท่ี อบต.นาโพธ์ิ 

350,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

7. โครงการเสริมสรางและเพ่ิม
ศักยภาพบทบาทสตรีตําบล
นาโพธ์ิ 

คาใชจายโครงการเสริมสรางและ
เพ่ิมศักยภาพบทบาทสตรีตําบลนา
โพธ์ิ 

20,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
นาโพธ์ิโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

20,000 
บาท 

อําเภอนาโพธ์ิ สํานักปลัด             

รวม 8 โครงการ  470,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

7. ภายใตยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี
ใหบริการประชาชนพรอม
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของ อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ 
อบต.เคลื่อนท่ีใหบริการ
ประชาชนพรอมประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของ อบต.นาโพธ์ิ 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

2. โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของ อบต. 
นาโพธ์ิ ผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางของ อบต.นา
โพธ์ิ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน 

5,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

๓. โครงการฝกอบรมการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรของ อบต.นาโพธ์ิ 
เพอเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรสุจริต 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรของ อบต.นา
โพธ์ิ เพอเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรสุจริต 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

๔. 
 

โครงการฝกอบรมศึกษาดู
งานเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ของผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพของผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง อบต.นาโพธ์ิ 

100,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการพัฒนาความรูดาน
กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
สําหรับบุคลากร อบต. 
นาโพธ์ิ ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
พัฒนาความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากร 
อบต.นาโพธ์ิ ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

10,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

6. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการ
ขององคการบริหารสวน
ตําบล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบล 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

อบต.นาโพธ สํานักปลัด             

7. โครงการสรางพลเมืองท่ีดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
สรางพลเมืองท่ีดีวิถี
ประชาธิปไตย 

5,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

8. โครงการหนาท่ีพลเมืองท่ีดี
ในการเสียภาษีสรางชาติ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
หนาท่ีพลเมืองท่ีดีในการเสีย
ภาษีสรางชาติ 

6,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

กองคลัง             
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แบบ ผด.02 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการอบรมใหความรูใน
การเสียภาษีใหกับประชาชน 
อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
อบรมใหความรูในการเสียภาษี
ใหกับประชาชน อบต.นาโพธ์ิ 

15,000 
บาท 

เขตพ้ืนท่ี 
อบต.นาโพธ์ิ 

กองคลัง             

รวม 9 โครงการ  176,000 
บาท 
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แบบ ผด.02 

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โครงการกอสรางหองเก็บ
เอกสารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ
กอสรางหองเก็บเอกสาร
สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธ์ิ ขนาดอาคารกวาง 
8.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร 

400,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองชาง             

รวม 1 โครงการ  400,000 
บาท 
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แบบ ผด.02/1 

๑. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑสํานักงาน 

๑.1  แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. เครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนด 24,000 บีทียู 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนด 24,000 บีที
ยูจํานวน 2 เครื่อง 

49,800   
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองการ 

ศึกษาฯ 
            

2. ตูไมเก็บของ เพ่ือจัดซื้อตูไมเก็บของ 
จํานวน 6 ตัว 

12,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองการ 

ศึกษาฯ 
            

3. โตะและเกาอ้ีรับประทาน
อาหารเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดซื้อโตะและเกาอ้ี
รับประทานอาหารเด็กเล็ก 
จํานวน 6 ตัว 

42,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองการ 

ศึกษาฯ 
            

รวม 3 รายการ  103,800  
บาท  
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แบบ ผด.02/1 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องสูบนํ้าแบบจุมใตนํ้า 
(ปมซับเมอรส) 

เครื่องสูบนํ้าแบบจุมใตนํ้า (ปม
ซับเมอรส) จํานวน 1 เครื่อง 
ขนาด 1 แรงมา 220 โวลต (V) 
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง 

20,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองชาง             

รวม 1 รายการ  20,000  
บาท  
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แบบ ผด.02/1 

3. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. โทรทัศน แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV 

เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart TV 
จํานวน 1 เครื่อง 

15,000   
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองการ 

ศึกษาฯ 
            

รวม 1 รายการ  15,000  
บาท  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
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แบบ ผด.02/1 

4. ประเภทครุภัณฑครุภัณฑงานบานงานครัว 

4.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  
งบประมาณ 

(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนิน 
การ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  คาจัดเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง จํานวน 1 เครื่อง 

9,500 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด 

 
            

รวม 1 รายการ  9,500  
บาท  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
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องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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แบบ ผด.02/1 

5. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

22,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ สํานักปลัด             

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

22,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กองคลัง             

รวม 2 รายการ  32,100 
บาท 

              

 

 



บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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แบบ ผด.02/1 

5. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

5.2  แผนงานการศึกษา 

ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ 
 

  งบประมาณ 
(บาท) 

 สถานท่ี 
ดําเนินการ  

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

22,000 
บาท 

อบต.นาโพธ์ิ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 1 รายการ  22,000 
บาท 

              

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

เรื่อง ประกาศใชแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

อาศัยอํานาจแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จัดทําแผนดําเนินงาน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ไดดําเนินการดังกลาวแลว จึงขอประกาศใช

แผนดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ตอไป 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

      (นายไสว  พลสม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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