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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 (ฉบับท่ี 3/2564) ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 

 

งานนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 



สารบัญ 

หนา  
สวนท่ี  1 บทนํา  

๑. เหตุผลและความจําเปน          1 
๒. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) (ฉบับท่ี 3/2564)    1 

๓. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) (ฉบับท่ี 3/2564)               2  

สวนท่ี  2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)     3 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564)                                                                                                                 
 
สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)    4 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564)       
            
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) (ฉบับท่ี 3/2564) 

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) (ฉบับท่ี 3/2564) 

  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 (ฉบับท่ี 3/2564 ) พรอมท้ังแจงสภาองคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์ทราบ 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 - - - - - - - - 29 19,189,258 29 19,189,258

3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

     3.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - 2 110,000        2 110,000          

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - 1 200,000        1 200,000          

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

     5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 4 2,000,000     4 2,000,000       

     5.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - 1 500,000        1 500,000          

6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    6.1 แผนสาธารณสุข - - - - - - 1 60,000 7 180,000        8 240,000          

    6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - - - - 5 80,000          5 80,000            

-3-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2564)

ยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

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



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)

6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - 7 800,000        7 800,000          

    6.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 2 100,000        2 100,000          

7) การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนา

ประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร

     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- - - - - - - - 1 25,000          1 25,000            

รวม - - - - - - 1               60,000         59       23,184,258  60          23,244,258    
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2564)

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร

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



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี1เศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  1 การพัฒนาดานการคมนาคม 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนาบานนายสุ
ทัศ - ถนนลาดยางพุทไธสง  
(หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ยาว 1,120ม. หนา 0.15 
ม. ไหลทางขางละ 0.50 ม.  

- - - 
 

- 
 

336,000 ระยะทางยาว 
1,120 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกเขาหนองไผ (หมู 7) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 158 ม. 
หนา 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 79 ตร.ม. 

- - - 
 

- 55,458 ระยะทางยาว 
158 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หนองตอ (หมู 8) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 513 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 
 

- 1,539,000 ระยะทางยาว 
513 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางบานหนองหญา
รังกา หมูท่ี 9– บานโนน
ลาน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 7 ม. ยาว 1,810 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 10,000,000 ระยะทางยาว 
1,810เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนาบานพอสุด ราชสีภูมิ 
หนาสวนนายผัง สังฆเวช 
(หมู 10) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 240,000 ระยะทางยาว 
100 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสนหลัง
ฉากทรัพยประเสริฐ (หมู 
10) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 240,000 ระยะทางยาว 
100 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานนายสงา บากไธสง (หมู 
11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 76 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 
 

136,800 ระยะทางยาว 
76 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน
นิคม บุงงาว (หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 54,000 ระยะทางยาว 
30 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน
นายอุบล ทุยไธสง (หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 230 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 414,000 ระยะทางยาว 
230 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บานนายฉวีวงค ชาริโน (หมู 
11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 40 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 96,000 ระยะทางยาว 
40 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยก
รานทรัพยประเสริฐ ถึงบาน
นายสมภาร (หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 
 

- 240,000 ระยะทางยาว 
100 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน
ผูชวยศิริพงษ ฤทธ์ิไธสง (หมู 
11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 85 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 153,000 ระยะทางยาว 
85 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
นายสําราญ ถึงโรงเรียนวัด
ทาเรียบ (หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 77 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 184,800 ระยะทางยาว 
77 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กปากซอย
นาแมโนถึงบานนายบุญรอด 
(หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 715 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 1,716,000 ระยะทางยาว 
715 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน
นางบุญเรือน-บานพอไสว 
จากนอก (หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 30 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 54,000 ระยะทางยาว 
30เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน
นายสาธิต สังฆเวช-บานนาง
จําป บุญลาด (หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 130 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 234,000 ระยะทางยาว 
130เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน
นางเสาวรส พลแสน-บาน
นางคําผิว (หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 240,000 ระยะทางยาว 
100 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สวนนายโชคชัย-สามแยกตน
จาน (หมู 10)     

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 540 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 972,000 ระยะทางยาว 
540เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
สามแยกบานนางเดือน-
หนองหวา (หมู 10)     

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 95 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - - 171,000 ระยะทางยาว 95
เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

20 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
พรอมลงหินคลุก นาพอเพ็ง-
โนนตาเอบ (หมู 10)     

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ถนนดิน กวาง 5 ม. ยาว 
2,275 ม. สูง 1 ม.  
ลงหินคลุก กวาง 5 ม. ยาว 
2,275 ม. หนา 0.10 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 
275 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

21 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
พรอมลงหินคลุก จากสาม
แยกหนองกุง-นาพอลอม 
(หมู 10)     

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ถนนดิน กวาง 4 ม. ยาว 
1,200 ม. สูง 1 ม.  
ลงหินคลุก กวาง 4 ม. ยาว 
1,200  ม. หนา 0.10 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 
1,200 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

22 โครงการถนนลงหินคลุก 
(สายรอบหนองคูขาด) บาน
หนองหวา หมูท่ี 10 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ลงหินคลุก กวาง 4 ม. ยาว 
300  ม. หนา 0.10 ม. 

- - - - 100,000 ระยะทางยาว 
300 เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการลงหินคลุกถนนดิน
จากบานนางเฉลียว-โศกดู 
(หมู 11) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.10 ม. 

- - - - 100,000 ระยะทางยาว 
400  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

24 โครงการลงหินคลุกถนนดิน
สี่แยกหนองสะแบง-โคก
เหลาทองดี (หมู 9) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 
หนา 0.10 ม. 

- - - - 150,000 ระยะทางยาว 
1,200  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

25 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 

26 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนาบาน
นางหอมจีน 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 

27 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนาปูตา 
(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 

28 โครงการปรับเกรดถนนดิน
รอบตําบลนาโพธ์ิ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

ปรับเกรดถนนดินรอบ
ตําบลนาโพธ์ิ 

- - - - 500,000 รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกโนนวัดเกา (หมู 8) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 130 ม. 
หนา 0.10 ม. 

- - - - 100,000 ระยะทางยาว 
130  เมตร 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

จํานวน 29 โครงการ - - - - 19,189,258    
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  3 การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานเทศกาลไหม
นาโพธ์ิ 

เพ่ืออนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของชาวนา
โพธ์ิ 

สนับสนุนงบประมาณ ท่ี
ทําการปกครองอําเภอนา
โพธ์ิ 1 ครั้ง 

- - - - 100,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนอําเภอ
นาโพธ์ิไดอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ชาวนาโพธ์ิ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดงานประเพณีข้ึน
เขาพนมรุง 

เพ่ืออนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณใหคงอยูและ
สืบสานถึงอนุชนรุน
หลัง 

สนับสนุนงบประมาณท่ีทํา
การปกครองจังหวัด 1 
ครั้ง 

- - - - 10,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณใหคงอยู
และประวัติศาสตร
ใหชนรุนหลังได
ทราบ 

กอง
การศึกษา 

จํานวน  2  โครงการ 
- - - - 

 
110,000    
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องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  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 โครงการกอสรางรองระบาย
นํ้าจากหมูบานลงหนองหญา
รังกา 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 70 เมตร กวาง 
 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร 

- - - 
 

- 
 

200,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 70 
เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

จํานวน  1  โครงการ 
- - - - 

 
200,000    

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 สังคมเกษตรท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  5 การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางนํ้าประปา
หอถังสูง หมูท่ี 9 บานหนอง
หญารังกา 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

กอสรางนํ้าประปาหอถัง
สูง 

- - - 
 

- 
 

500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าประปาใชเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงระบบทอ
นํ้าประปาหมูบาน หมูท่ี 10 
บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

ปรับปรุงระบบทอ
นํ้าประปาหมูบาน 

- - - 
 

- 
 

500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าประปาใชเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
นํ้าประปาหมูบาน (หนอง
หวา) หมูท่ี 11 บานหนอง
หวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

ปรับปรุงระบบนํ้าประปา
หมูบาน 

- - - 
 

- 
 

500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าประปาใชเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
นํ้าประปาหมูบาน (หนอง
ใหม) หมูท่ี 11 บานหนอง
หวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชเพียงพอมี
คุณภาพ 

ปรับปรุงระบบนํ้าประปา
หมูบาน 

- - - 
 

- 
 

500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าประปาใชเพ่ิม
มากข้ึนรอยละ 
80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคใชงานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

จํานวน  4  โครงการ 
- - - - 

 
2,000,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี1สังคมเกษตรท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  5 การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

5.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางระบบสูบ
นํ้าเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยจากหนองคูขาด
ไปหนองมวง 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางระบบสูบนํ้าเพ่ือ
การเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตย 

- - - 
 

- 
 

500,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีนํ้าใชเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิม
มากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือใชใน
การเกษตร 

กองชาง 

จํานวน  1  โครงการ 
- - - - 

 
500,000    
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องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  6 การพัฒนาดานสังคม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 3 บานจอก 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

2 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 7 บานโศกกะฐิน 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

- - - 
 

- 
 

20,000 จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

3 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 8 บานหนองตอ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

- - - 
 

- 
 

20,000 จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 9 บานหนองหญารัง
กา 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

- - - - ๒๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

5 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 10 บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

- - - 
 

- 
 

20,000 จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 

6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 11 บานหนองหวา 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ประชาชนในหมูบาน 

(อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน) 

- - - 
 

- 
 

20,000 จํานวนประชาชน
รอยละ 80 มี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถ
นําไปปฏิบัติให
ถูกตอง 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการจัดตั้งศูนยพักคอย
รองรับผูปวยติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

สนับสนุน
งบประมาณท่ีทําการ
ปกครองอําเภอนา
โพธ์ิ เพ่ือจัดตั้งศูนย
พักคอยรองรับผูปวย
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอนาโพธ์ิ 

- - - 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมีความ
ปลอดภัยจากโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19) 

อํานาโพธ์ิมีสถานท่ี
รองรับผูปวยโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

และลดอัตราการแพร
ระบาด รวมถึงการ
ปองกันการแพร
ระบาดสูหมูบาน/
ชุมชน 

 

สํานักปลัด 

จํานวน 7 โครงการ - - - 60,0000 18๐,๐๐๐    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  6 การพัฒนาดานสังคม 

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งบทบาทสตร ี

เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพ สราง
ความรู ทักษะ ใน
การพัฒนาตนเอง
ของสตรีใหมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชน ท้ัง 6 หมูบาน
จํานวน 50 คน 

- - - 
 

- 
 

10,000 ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ทําใหเกิด
ศักยภาพ มี
ความรู ทักษะ 
ของการพัฒนา
ตนเองของสตรี
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการปองกันและแกไข
การตั้งครรภกอนวัยอันควร 
(วัยเรียน วัยใส รักอยางไร
ไมใหเสี่ยง) 

เพ่ือสรางความ
ตระหนักและองค
ความรูเรื่องปองกัน
และแกไขการ
ตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 

เด็กและเยาวชน ท้ัง 6 
หมูบาน จํานวน 50 คน 

- - - - 10,000 ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 
80 

เด็กและเยาวชน
มีภูมิคุมกันตอ
การมี
เพศสัมพันธกอน
วัยอันควรและ
การตั้งครรภท่ีไม
พรอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือจัดทําแผนการ
พัฒนาทองถ่ิน
เปนไปตามกรอบ
แนวทางตาม
ระเบียบ 

ประชาชน ท้ัง 6 หมูบาน
ตําบลนาโพธ์ิ 

- - - - 20,000 แผนสําเร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 

ทําใหทองถ่ินมี
การพัฒนาไป
ในทางท่ีถูกตอง 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการจัดทําและทบทวน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 

เพ่ือทบทวน
แผนพัฒนาหมูบาน
ใหเหมาะสมและ
เปนปจจุบัน 

ประชาชน ท้ัง 6 หมูบาน
ตําบลนาโพธ์ิ 

- - - - 20,000 แผนสําเร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 

ทําใหหมูบานมี
แผนการพัฒนาไป
ในทางท่ีเหมาะสม
และขอมูลเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด 

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

สนับสนุน
งบประมาณท่ีทําการ
ปกครองอําเภอนา
โพธ์ิเพ่ือจัดหาวัสดุ
ตรวจสารเสพติด
และอุปกรณสําหรับ
คนหาผูเสพยาเสพ
ติด เขารับการ
บําบัดรักษาฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยา
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณท่ีทํา
การปกครองอําเภอนาโพธ์ิ 
1 ครั้ง 

- - - - 20,000 รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

อําเภอนาโพธ์ิ 
สามารถจัดหาวัสดุ
ตรวจสารเสพติดเพ่ือ
ไปคนหาคนหาผูเสพ
ยาเสพติด 
เตรียมการบําบัด 
รักษาฟนฟู
สมรรถภาพ           
ผูติดยาเสพติดได
ครอบคลุม
กลุมเปาหมายมาก
ข้ึน 

สํานักปลัด 

จํานวน 5 โครงการ - - - - 80,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  6 การพัฒนาดานสังคม 

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 3 บาน
จอก 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

2 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 7 บาน
โศกกะฐิน 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

3 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 8 บาน
หนองตอ 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

4 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 9 บาน
หนองหญารังกา 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 10 บาน
หนองหวา 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - 
 

- 
 

100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

6 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
รอบหมูบาน หมูท่ี 11 บาน
หนองหวา 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินใหกับ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปด - - - - 100,000 จํานวนกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

7 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

เพ่ือฝกทักษะการ
ปองกันและบรรเทา
ภัยพิบัติแกจิตอาสา 

อบรมจิตอาสาท้ัง 6 
หมูบาน 

- - - - 200,000 รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

จิตอาสาภัยพิบัติมี
ทักษะความรู
ความสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได
อยางถูกตอง 

สํานักปลัด 

จํานวน 7 โครงการ - - - - 800,000    
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  6 การพัฒนาดานสังคม 

6.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงทางลาดผู
พิการ อบต.นาโพธ์ิ 

เพ่ือใหมีสถานท่ี
สําหรับอํานวยความ
สะดวกใหแกผูพิการ
ท่ีมาติดตอราชการ 

ปรับปรุงทางลาดสําหรับผู
พิการ พรอมมีราวจับ 

- - - 
 

- 
 

30,000 ทางลาดคนพิการ
จํานวน 1 แหง 

ประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการมี
ความสะดวกสบาย 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/ 
กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงหองนํ้าคน
พิการ 

เพ่ือใหมีสถานท่ี
สําหรับอํานวยความ
สะดวกใหแกผูพิการ
ท่ีมาติดตอราชการ 

ปรับปรุงหองนํ้าคนพิการ - - - 
 

- 
 

70,000 หองนํ้าคนพิการ
จํานวน 1 แหง 

ประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการมี
ความสะดวกสบาย 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/ 
กองชาง 

จํานวน  2  โครงการ 
- - - - 

 
100,000    

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

-23- 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 บานเมืองนาอยู 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.นาโพธิท่ี์  7 การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขอรับการสนับสนุน
การดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอนา
โพธ์ิในการ
ดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือเปน
ศูนยกลางในการ
ชวยเหลือประชาชน 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอนาโพธ์ิในการ
ดําเนินงานศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอนาโพธ์ิ  1  ครั้ง 

- - - - 25,000 รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจใน
การบริการ 

ศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอําเภอ
นาโพธ์ิ มี
งบประมาณในการ
ดําเนินงาน 

สํานักปลัด 

จํานวน 1 โครงการ - - - - 25,000    
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2564 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

- ๒๔ - 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ  ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตสวนกลาง จํานวน ๑ คัน รถบรรทุก 
(ดีเซล) 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
-ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอปริมาตร
กระบอกสูบไมตํากวา 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต แบบดับเบ้ิลแค็บฯลฯ 

- - - - 814,000 สํานักงานปลัด 
 

2 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ 

- - - - 59,000 สํานักงานปลัด 
 

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

โตะรับประทานอาหารเด็กพรอมมาน่ังยาว 
2 ตัว หนาโตะและเกาอ้ีบุดวยโฟเมกาขาว 
โตะขนาด 60x150x50 ซม. มาน่ังยาว
ขนาด 30x150x30 ซม. ขาโตะและเกาอ้ี
ทําจากเหล็ก จํานวน 8 ชุด 

- - - 32,000 - กองการศึกษาฯ 

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพ่ือจายเปนคาครุภัณฑสํานักงาน ตูไมเก็บ
ของ 12 ชอง บานโลง ขนาด 
160x40x150 เซนติเมตร จํานวน 6 ชุด 
ๆ ละ 5,000 บาท 

- - - 30,000 - กองการศึกษาฯ 

รวม - - - 62,000 814,000  
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564) 

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

๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564) 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 (ฉบับท่ี 3/2564)  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3/2564) 
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  2  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
 

             (นางวิไล  ลิมไธสง) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	บทนำ
	แบบ ผ.01
	สรุป

	ผ 02 แผนงานอุตสาหกรรม 1.3 (ยุทธ 1)(61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานศาสนา 3.3 (ยูทศาสที่ 3) (61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานอุสหาหกรรม 4.2(ยูทศาสที่ 4 สิ่งแวดล้อม) (61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานอุสหาหกรรม 5.2(ยูทศาสที่ 5 แหล่งน้ำ) (61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานการเกษตร 5.3 (ยูทศาสที่ 5 แหล่งน้ำ) (61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานสาธารณสุข 6.1 (ยุทธ 6) (61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 6.3 (ยุทธ 6) (61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6.4(ยุทธ 6)(61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานอุตสาหกรรม 6.6(ยูทที่6 สังคม) (61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	ผ 02 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7.1(ยุทธ 7)(61-65)
	งบประมาณ
	ผลที่คาดว่า
	ตัวชี้วัด
	วัตถุประสงค์
	ที่
	โครงการ

	จะได้รับ

	แบบ ผ 03 บัญชีคุรุภัณฑ์ (61-65) 
	หมวด
	ที่
	แผนงาน


	ภาคผนวก
	ประกาศครั้งที่3-64
	ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 22 เพื่...


