
                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ นศ  ๗๘๘๐๑/           วันที ่      เมษายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และรายงานการ 
        ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

   ด้วยงานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ มีความประสงค์
จะขอจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ จ านวน ๔๓ ชุด และรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐) จ านวน 
๔๐ ชุด เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ และขอเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุดังกล่าว คือ นางสาวจิรชยา 
สุดสาย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

โดยจะขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
หน้า ๕/๒๒ จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท (งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๓๑๓.๒๐) 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งฝ่ายพัสดุด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

(นางสาวจิรชยา  สุดสาย) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่  นศ  ๗๘๘๐๑/                             วันที ่    เมษายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

๑. เรื่องเดิม 

ตามท่ี งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนา นั้น   

๒. ข้อเท็จจริง 
บัดนี้  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตามขั้นตอนและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวแล้ว  
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่     
๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

๓. ระเบียบกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    
  หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฎิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

           ๔.  ข้อพิจารณา 

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (๓) 
และหมวด ๕ ข้อ ๒๔  เห็นควรพิจารณา 

๑. อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒            
๒. แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน

จังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ต่อไป    
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   
 

    (นางสาวจิรชยา  สุดสาย) 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ นศ ๗๘๘๐๑/                               วันที ่       มีนาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

 

เรียน  ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 

 เรื่องเดิม 

  ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์        
ได้รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท า แผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  นั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ได้ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 
 

 ข้อระเบียบ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๔   

 ข้อ ๒๒ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา   
สามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ข้อเสนอ 

  เห็นควรประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ เพ่ือพิจารณาร่าง  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  ต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

     ว่าที่ร้อยตรี 
                        (ประพันธ์  เพ็งเจริญ) 

                       ประธานกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 

ความเห็นประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 

............................................................................................................ 
 

 

นายพินิตย์  ชูบัวทอง 
 ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
ที ่ นศ ๗๘๘๐๑/                               วันที ่       มีนาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 

๑. เรื่องเดิม 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  นั้น 
 

๒. ข้อเท็จจริง 
   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  
๒๕๖๐ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 
 

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสามปทีี่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 

๔. ข้อเสนอ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  เห็นควรเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

 

 

                        (นายพินิตย์   ชูบัวทอง) 
                        ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 

 



 
     

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 

 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ ก าหนดให้มีการเพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบนี้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้ จัดท า              
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
นาโพธิ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 และสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ์ มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ (๓) และข้อ 24 จึงประกาศ 

ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  

    ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 

  
 

 

  (นายพินิตย์   ชูบัวทอง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ที่ นศ ๗๘๘๐๑/ว                                                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
                                                             290/1 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง  

  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๑๐ 

              เมษายน  ๒๕60 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒          
 

เรียน  ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ 
        นายอ าเภอทุ่งสง, สมาชิกสภา อบต.นาโพธิ์, ประธานหอกระจายข่าวในเขตต าบลนาโพธิ์,  
        คณะกรรมการพัฒนาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒     จ านวน  ๑  เล่ม 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  นั้น 
 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ แล้วเสร็จ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน ๒๕60 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้     
 

                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์    

               ขอแสดงความนับถือ 

 

       
                                                    (นายพินิตย์    ชูบวัทอง) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐๗๕-๗๕๕๔๐๐-๒ 
โทรสาร.๐๗๕-๗๕๕๔๐๒ 
www.abtnapho.go.th 

 

http://www.abtnapho.go.th/
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รับเอกสาร  ที่  นศ  ๗๘๘๐๑/ว    ลงวันที่       เมษายน ๒๕๖๐ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
คณะกรรมการพัฒนา อบต.นาโพธิ์   

๑. นายพินิตย์  ชูบัวทอง   
๒. นางสาวเหมวรรณ  พานทอง   
๓. นายไพรัช  พร้อมพัฒนกุล   
4. นางกัลยา  เรืองอร่าม   
5. นายสง่า  รัตนพันธุ์   
6. นายจ าลอง  คงบ้านควน   
7. นายประกอบ  รัตนยา   
8. นายวันชัย  ชูบัวทอง   
9. นายพิชัย  รัตนพันธ์   
10. ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบนควน   
11. เกษตรอ าเภอทุ่งสง   
12. ผอ.รร.บ้านเกาะปราง   
13. นายวิสิทฐ ์ รัตนคช   
14. นายสุเมธ บุญช่วย   
15. นายธนกฤต  อินทรสาร   
16. นายสมศักดิ์  ชัยศรี   
17. นายสรวิศ  เพ็ชรมาตศรี   
18. ปลัด อบต.นาโพธิ ์   
19. หัวหน้าส านักปลัด   
20. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

สมาชิกสภา อบต.   

๑. นายไพรัช  หอมหวล   

๒. นายประพันธ์  อินทรสาร   

๓. นางกัลยา  เรืองอร่าม   

๔. นายสง่า  รัตนพันธ์   

๕. นายสมพงษ์  ไชยยศ   

๖. นายสมใจ  บุญทรง   

๗. นายกิตติชัย  สัมเขียวหวาน   

๘. นายมนิตย์  สุขอนันต์   

๙. นายสุทิน  เจริญสุข   

๑๐. นายจ าลอง  คงบ้านควน   
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รายช่ือ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
ประธานหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน   

1. ประธานหอกระจายข่าว หมู่ ๑   

2. ประธานหอกระจายข่าว หมู่ ๒   

3. ประธานหอกระจายข่าว หมู่ ๓   

4. ประธานหอกระจายข่าว หมู่ ๔   

5. ประธานหอกระจายข่าว หมู่ ๕   

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   

๑. นายอ าเภอทุ่งสง   

๒. ผอ.โรงเรียนบ้านบนควน   

๓. ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะยวน   

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ   

๕. ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัด 
    แบบบูรณาการ 

  

๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

๗. กองคลัง   

๘. กองช่าง   

๙. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

10. ส านักงานปลัด   

11. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   

 

 

 

 



 

 

  

 

  

    แผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี  ((พพ..ศศ..  ๒๕๒๕6060  ––  ๒๕๒๕๖๖22))  

เพิ่มเติม ฉบบัที่ เพิ่มเติม ฉบบัที่ 22  

  

  

  

  

  

  

  

  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  
อ าเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราชอ าเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด 



 

 

  

 

ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมคีวามต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ า
ทุกปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และเมื่อ
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามปี ก็สามารถท าได้โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๔ ข้อ ๒๒  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2)       

เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปี         
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เพ่ือจะให้สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ได้โดยถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป 

 

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                   หน้า 
 

ส่วนที่ ๑  เหตุผลและความจ าเป็น                ๑  
 

ส่วนที่ ๒  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                   ๓ 
 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2)           ๔ 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาสามปี   เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง      

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
๑. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านควนหนานปู-สระน้ าต้นเคยีนทราย หมู่ที่ 5        

ต าบลนาโพธิ ์
เหตุผลและความจ าเป็น  

เนื่องจากกองช่างส ารวจถนนในพ้ืนที่ต าบลนาโพธิ์ ซึ่งควรด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง 
ระยะทางประมาณ 1,250 เมตร ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตแล้ว 200 เมตร ส่วนที่เหลือเป็น
ลูกรัง จึงควรปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 600 เมตร แต่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี จึงขออนุมัติเพ่ิมโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านควนหนานปู-สระน้ าต้นเคียนทราย หมู่ที่ 5 ต าบลนาโพธิ์ 
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐-256๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
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๒. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาพรัด-บ้านหนองโยก หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ์ 
เหตุผลและความจ าเป็น  

เนื่องจากกองช่างส ารวจถนนในพ้ืนที่ต าบลนาโพธิ์ ซึ่งควรด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง 
ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร สภาพเดิมเป็นผิวลาดยางแบบ 2 ชั้น และมีสภาพช ารุดควรรื้อผิวเดิมและ
ลาดทับเป็นแอสฟัลติกส์คอนกรีต ระยะทาง 1,000 เมตร แต่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี จึงขออนุมัติ
เพ่ิมโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาพรัด-บ้านหนองโยก หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ์  ในแผนพัฒนาสามปี       
(พ.ศ. 25๖๐-256๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 
๑. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองเลน หมู่ที่ 1,5         

เหตุผลและความจ าเป็น  
เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่าบริเวณสี่แยกบ้านหน้าควนถึง

บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวล ราษฎรยังไม่มีระบบประปาใช้ หากมีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านไปยังบริเวณหน้าบ้านนายสมพร บูรณ์พงษ์ทอง ถึงบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ความยาว 300 เมตร ก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคได้ แต่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี     
จึงขออนุมัติเพ่ิมโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองเลน  หมู่ที่ 1,5 ในแผนพัฒนาสามปี         
(พ.ศ. 25๖๐-256๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
๑. โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         

เหตุผลและความจ าเป็น  
เนื่องจากขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ อยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้มีเสาธงในแบบแปลน เพ่ือให้เด็กเล็กได้ท า
กิจกรรมในตอนเช้า ซึ่ งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและเป็นการปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ จึงขออนุมัติเพ่ิมโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในแผนพัฒนาสามปี       
(พ.ศ. 25๖๐-256๒) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
        



ที่ รหสั วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์
บัญชี แผนงาน / โครงการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และที่มา ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน

ท าเนียบแผนงาน / โครงการประจ าปี พ.ศ.2547

สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท าเนียบแผนงาน โครงการประจ าปี พ ศ
สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
แนวทางที่ 1  ปรับปรุงและพฒันาการคมนาคมขนสง่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 กอ่สร้างถนนลาดยางภายในต าบล ถนนลาดยางผิวจราจรพืน้ที่  ปีละ ######### ######### ######### สว่นโยธา
นาโพธ์ิ 30,000  ตร.ม.

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภาย      เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมหลก็พืน้ที่ ปีละ 8,000 4,400,000  4,400,000  4,400,000     ประชาชนสญัจรไป มาและขน สว่นโยธา
ในต าบลนาโพธ์ิ      ความสะดวกสบายในการ ตร.ม.   สง่สนิค้าพืชผลทางการเกษตร

     สญัจรไป มาและขนสง่สนิค้า    ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็ว
3 บกุเบกิถนนภายในต าบลนาโพธ์ิ      พืชผลทางการเกษตร บกุเบกิถนนผิวจราจรพืน้ที่ ปีละ 24,000 2,000,000  2,000,000  2,000,000  สว่นโยธา

ตร.ม.

4 ปรับปรุงถนนและซอ่มแซมถนนภายใน ปรับปรุงและซอ่มแซมถนนทัง้ 5 หมู่บ้าน 4,000,000  4,000,000  4,000,000  สว่นโยธา
ต าบลนาโพธ์ิ พืน้ที่ 30,000 ตร.ม.

5 กอ่สร้างสะพาน/ทอ่เหลี่ยม/ทอ่ลอด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กอ่สร้างสะพานข้ามคลอง/วางทอ่เหลี่ยม/ 300,000     300,000     300,000     ประชาชนได้รับความสะดวกใน สว่นโยธา
สะดวกในการสญัจรไปมา วางทอ่ลอด ปีละ  1  แหง่ การสญัจรไปมาและสามารถ
และปอ้งกนัปัญหาน า้ทว่ม ระบายน า้ในพืน้ที่ได้รวยเร็วขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555 - 2557 )

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ

งบประมาณและที่มา



แนวทางที่ 2  ปรับปรุงและพฒันาสาธารณปูโภค
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 ขยายเขตระบบไฟฟา้ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่ง ทัง้ 5 หมู่บ้าน ปีละ 2,000 เมตร 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่งทัว่ถงึ สว่นโยธา
ทัว่ถงึ

2 ตดิตัง้ไฟฟา้สาธารณะในเขตชมุชน เพ่ือความสะดวกและปลอดภยั ตดิตัง้ไฟสอ่งทางในเขตชมุชน ทัง้ 5 500,000     500,000     500,000     มีความสะดวกและปลอดภยัใน สว่นโยธา
พร้อมไฟกระพริบจราจรบริวณทางแยก ในการเดนิทางเวลากลางคนื หมู่บ้าน ๆ ละ  1,000 เมตร และตดิตัง้ไฟ การเดนิทางเวลากลางคนื

กระพริบจราจรบริเวณทางแยก

3 ขดุลอกสระเก็บน า้ ขดุลอกสระเก็บน า้ปีละ 75,000 ลบ.ม. 550,000     550,000     550,000     สว่นโยธา

4 ขดุลอกคลอง/ล าเหมือง/ห้วย ขดุลอกคลอง/ล าเหมือง/ห้วย ระยะทาง 400,000     400,000     400,000     สว่นโยธา
ปีละ 2,000  เมตร

     เพ่ือให้ประชาชนมีน า้ส าหรับ    ประชาชนมีน า้ส าหรับอปุโภค
5 กอ่สร้างระบบประปา       อปุโภค บริโภค และการ กอ่สร้างระบบประปา ปีละ 2 แหง่ 1,000,000  1,000,000  1,000,000      บริโภค และการเกษตรอยา่ง สว่นโยธา

      เกษตรอยา่งเพียงพอและ       อยา่งเพียงพอและทัว่ถงึ
6 ขยายเขตระบบประปา       ทัว่ถงึ ระยะทางปีละ 2,000 เมตร 1,000,000  1,000,000  1,000,000  สว่นโยธา

7 ปรับปรุงและซอ่มแซมระบบประปา ทัง้  5  หมู่บ้าน 200,000     200,000     200,000     สว่นโยธา

50

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
8 ขดุเจาะบอ่บาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน า้ส าหรับ ขดุเจาะบอ่บาดาลปีละ  5  บอ่ 1,000,000  1,000,000  1,000,000   ประชาชนมีน า้ส าหรับอปุโภค สว่นโยธา

อปุโภค บริโภค และการเกษตร  บริโภค และการเกษตรอยา่ง
อยา่งเพียงพอและทัว่ถงึ  อยา่งเพียงพอและทัว่ถงึ

แนวทางที่ 3  ปรับปรุงและพฒันาสาธารณปูการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 ปรับปรุงพืน้ที่บริเวณหน้าโรงน า้ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ท าการปรับปรุงพืน้ที่บริเวณหน้าโรงน า้ 200,000     -             -             ประชาชนมีความสะดวกในการ สว่นโยธา
ในการมาใช้บริการ หมู่ 2 และ หมู่ 3 โดยการปตูวัหนอน ใช้บริการ

2 ปรับปรุงพืน้ที่และขยายอาณาเขต เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ท าการปรับปรุงพืน้ที่บริเวณศาลาพอ่ทา่น 200,000     -             -             ประชาชนมีความสะดวกสบาย สว่นโยธา
บริเวณศาลาพอ่ทา่นคล้าย สบายในการมาสกัการะบชูา คล้ายให้สะอาดตาและสวยงามในเขต ในการมาสกัการะบชูา

หมู่ 2 และ หมู่  4

3 ปรับปรุง/กอ่สร้างฝายน า้ล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน า้อปุโภคใน ท าการปรับปรุง/กอ่สร้างฝายน า้ล้น 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนมีน า้อปุโภคในชว่งฤดู สว่นโยธา
ชว่งฤดแูล้ง จ านวน  2  แหง่ แล้ง
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
4 จดัหาภาชนะเก็บน า้ เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนน า้ จดัหาภาชนะเก็บน า้เพ่ือแจกจา่ย 150,000     150,000     150,000     ประชาชนมีน า้ใช้ในชว่งฤดแูล้ง สว่นโยธา

และประชาชนมีน า้ใช้ในชว่ง ครัวเรือนที่ประสบปัญหาภยัแล้งทัง้ต าบล
ฤดแูล้ง

5 กอ่สร้าง/ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ท า กอ่สร้าง/ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 1,500,000  1,500,000  1,500,000  มีสถานที่ใช้ท ากิจกรรมตา่งๆ สว่นโยธา
กิจกรรมตา่งๆและมีความ  5 แหง่ และมีความสะดวกในชมุชน
สะดวกในชมุชน

6 ขดุวางทอ่ระบายน า้/ครูะบายน า้ เพ่ือชว่ยระบายน า้และปอ้งกนั ปีละ  1,000  เมตร 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ปอ้งกนัและแก้ไขน า้ทว่มขงั สว่นโยธา
น า้ทว่มขงั

7 สง่เสริมสนบัสนนุการกอ่สร้าง เพ่ือให้ประชาชนมีน า้แข็งอปุโภค ท าการสง่เสริมสนบัสนนุการกอ่สร้าง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนมีน า้แข็งอปุโภคและ สว่นโยธา
โรงผลติน า้แข็งยนิูค และบริโภคและเป็นรายได้เสริม โรงน า้แข็งยนิูคอยา่งน้อย ปีละ 1 กลุม่ บริโภคและท าให้มีรายได้ของ

ของชมุชน ชมุชนเพ่ิมขึน้
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แนวทางที่ 4  พฒันาการสื่อสาร และโทรคมนาคม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 ตดิตัง้และซอ่มแซมระบบเสยีง เพ่ือเพ่ิมชอ่งทางในการสื่อสาร ตดิตัง้ระบบเสยีงตามสายภายในหมู่บ้าน 750,000     750,000     750,000     ประชาชนมีชอ่งทางในการ สว่นโยธา
ตามสายและวิทยชุมุชน และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ พร้อมซอ่มแซมปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพ สื่อสารและรับข้อมลูข่าวสาร

แกป่ระชาชน ใช้การได้ตามปกต ิและจดัตัง้วิทยชุมุชน สะดวกขึน้

2 ขยายเขตคูส่ายโทรศพัท์ เพ่ือความสะดวกในการตดิตอ่ ขยายเขตคูส่ายโทรศพัท์คลอบคลมุทัง้  5 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนสามารถตดิตอ่สื่อสาร สนง.ปลดั
สื่อสาร หมู่บ้าน ได้สะดวก และสว่นโยธา

แนวทางที่ 5  พฒันาการจดัวางผงัเมือง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จดัท าแบบจ าลอง 3 มิต ิพืน้ที่ต าบล เพ่ือจดัท าแบบจ าลอง 3 มิติ จดัท าแบบจ าลองผงับริเวณที่ท าการ -                 100,000     -                 การวางแผนในการพฒันาพืน้ที่ สว่นโยธา
นาโพธ์ิ พืน้ที่ต าบลนาโพธ์ิ อบต.จ านวน  1  ชดุ สามารถท าได้สะดวกขึน้

2 จดัท าผงัเมืองรวมของต าบล เพ่ือจดัท าผงัเมืองรวมของต าบล จดัท าผงัเมืองรวมของต าบลนาโพธ์ิ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  การวางแผนพฒันาพืน้ที่สะดวก สว่นโยธา
ไว้วางแผนในการพฒันา และมีรูปแบบที่ชดัเจน

3 จดัท าปา้ยช่ือซอยภายในต าบล เพ่ือความสะดวกในการเดนิทาง ทัง้  5  หมู่บ้าน 1,500,000  1,500,000  1,500,000  การจดัระเบยีบชมุชนและการ สว่นโยธา
และจดัระเบยีบชมุชน ตดิตอ่/เดนิทางสะดวกขึน้
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางที่ 1  สง่เสริมและพฒันาการประกอบอาชีพ/กลุม่อาชีพ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 สง่เสริมและสนบัสนนุกลุม่อาชีพ เพ่ือสง่เสริมกลุม่อาชีพในพืน้ที่ กลุม่อาชีพในต าบลนาโพธ์ิทัง้ 5 หมู่บ้าน 400,000     400,000     400,000     กลุม่อาชีพในพืน้ที่มีความ สนง.ปลดั
ในพืน้ที/่กลุม่อาชีพผู้ ด้อยโอกาส ให้เข้มแข็ง เข้มแข็ง/ตอ่เน่ือง

2 พฒันาศกัยภาพกลุม่อาชีพในพืน้ที่ เพ่ือพฒันาศกัยภาพกลุม่อาชีพ จดัอบรมและศกึษาดงูานให้แกต่วัแทน 100,000     100,000     100,000     กลุม่อาชีพในพืน้ที่ได้รับการ สนง.ปลดั
ในพืน้ที่ กลุม่อาชีพ  จ านวน  40  คน พฒันาให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ กศน.นาโพธ์ิ

แนวทางที่ 2  สง่เสริมการจดัสวสัดกิารด้านสงัคม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ ผู้สงูอาย ุ จ านวน  700  คน 4,200,000  4,200,000  4,200,000  สนง.ปลดั

2 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ พิการ       เพ่ือชว่ยเหลอืและพฒันา ผู้ พิการ  70  คน 420,000     420,000     420,000           ผู้สงูอาย ุ ผู้ พิการ  ผู้ตดิเชือ้ สนง.ปลดั
      คณุภาพชีวิตให้แกผู่้สงูอายุ       เอดส์  และผู้ ด้อยโอกาสมี

3 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ตดิเชือ้เอดส์       ผู้ พิการ  ผู้ตดิเชือ้เอดส์ และ ผู้ตดิเชือ้เอดส์  10  คน 60,000       60,000       60,000             คณุภาพชีวิตที่ดขีึน้ สนง.ปลดั
      ผู้ ด้อยโอกาสในพืน้ที่

4 ชว่ยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสและยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ปีละ  5  คน 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั

54

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
5 กอ่สร้าง/ซอ่มแซมบ้านให้แกผู่้ ด้อย ซอ่มแซมบ้าน ปีละ  1  หลงั 50,000       50,000       50,000       สว่นโยธา

โอกาส

6 เยี่ยมบ้านให้ก าลงัใจแกผู่้ พิการและ อยา่งน้อย ปีละ 1  ครัง้/คน 30,000       30,000       30,000       สนง.ปลดั
ด้อยโอกาส       เพ่ือชว่ยเหลอืและพฒันา       ผู้สงูอาย ุ ผู้ พิการ  ผู้ตดิเชือ้

      คณุภาพชีวิตให้แกผู่้สงูอายุ       เอดส์  และผู้ ด้อยโอกาสมี
7 สง่เสริม สนบัสนนุชมรมผู้สงูอายุ       ผู้ พิการ  ผู้ตดิเชือ้เอดส์ และ จดักิจกรรม ปีละ 1 ครัง้ 100,000     100,000     100,000           คณุภาพชีวิตที่ดขีึน้ สนง.ปลดั

      ผู้ ด้อยโอกาสในพืน้ที่

8 กอ่สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้ อยา่งน้อย ปีละ  1  แหง่ 100,000     100,000     100,000     สว่นโยธา
แกผู่้ พิการ

9 อบรมและจดักิจกรรมองค์กรสตรี เพ่ือให้สตรีมีความรู้เพ่ิมมากขึน้ กลุม่สตรีในเขต ต.นาโพธ์ิ 50,000       50,000       50,000       สตรีมีความรู้เพ่ิมมากขึน้ สนง.ปลดั

10 จดัตัง้/จดักิจกรรมสภาเดก็และเยาวชน เพ่ือให้เดก็และเยาวชนในเขต เดก็และเยาวชนในเขต ต.นาโพธ์ิ 50,000       50,000       50,000       เดก็และเยาวชนในเขต สนง.ปลดั
ต.นาโพธ์ิ มีความรู้ความเข้าใจ ต.นาโพธ์ิ มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบักิจการสภา เก่ียวกบักิจการสภา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
11 สนบัสนนุการจดัเก็บและบนัทกึข้อมลู เพ่ือชว่ยเหลอืและพฒันา ทัง้  5 หมู่บ้าน  ปีละ  1  ครัง้ 50,000       50,000       50,000       ประชาชนในเขต ต.นาโพธ์ิ สนง.ปลดั

จปฐ. คณุภาพชีวิตให้แกป่ระชาชน มีคณุภาพชีวิตที่ดขีึน้
ในเขต ต.นาโพธ์ิ

12 จดัตัง้ สง่เสริมสนบัสนนุกลุม่เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาวา่งให้ เยาวชน ทัง้ 5 หมู่บ้าน 50,000       50,000       50,000       ประชาชนในเขต ต.นาโพธ์ิ สนง.ปลดั
เป็นประโยชน์ หา่งไกล มีใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์
ยาเสพตดิ

13 กอ่สร้างศนูย์จ าหนา่ยสนิค้าชมุชน เพ่ือให้ประชาชนใน ต.นาโพธ์ิ ท าการกอ่สร้างศนูย์จ าหนา่ยสนิค้าชมุชน 1,500,000  1,500,000  1,500,000  ประชาชนในพืน้ที่มีรายได้ สว่นโยธา
มีที่จ าหนา่ยสนิค้าชมุชน และ จ านวน  1  แหง่ เพ่ิมขึน้
สร้างรายได้เพ่ิมขึน้

14 สง่เสริม/จดัตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชน เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่รู้จกัการ ท าการจดัตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชน 100,000     100,000     100,000     ประชาชนในพืน้ที่มีเงินออมใช้ อบต.นาโพธ์ิ
ออมทรัพย์ ปีละ  1 กองทนุ ในยามฉกุเฉิน และสร้างนิสยั

การออมทรัพย์
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แนวทางที่ 3  สง่เสริมการจดักิจกรรมนนัทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จดัซือ้อปุกรณ์ออกก าลงักาย เพ่ือหมู่บ้านมีอปุกรณ์ออกก าลงั ทัง้  5  หมู่บ้าน 500,000     500,000     500,000     หมู่บ้านมีอปุกรณ์ออกก าลงักาย สนง.ปลดั
กาย

2 จดัซือ้เคร่ืองเสยีงออกก าลงักาย เพ่ือให้ผู้สงูอายมีุสขุภาพร่างกาย สนบัสนนุเคร่ืองเสยีงออกก าลงักาย 30,000       30,000       30,000       ผู้สงูอายมีุร่างกายที่แข็งแรง สนง.ปลดั
ส าหรับผู้สงูอายุ ที่แข็งแรง ปีละ  1  ชดุ

3 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ประจ า เพ่ือหมู่บ้านมีสถานที่ท ากิจกรรม ท าการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ 1,200,000  1,200,000  1,200,000  หมู่บ้านมีสถานที่ท ากิจกรรม สว่นโยธา
หมู่บ้าน ตา่งๆ ปีละ  1  แหง่ ตา่งๆ

4 แข่งขนักีฬานาโพธ์ิเกมส์ เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและสร้าง จดัการแข่งขนักีฬา  ปีละ  1  ครัง้ 200,000     200,000     200,000     เกิดความรัก ความสามคัคี อบต.นาโพธ์ิ
ความรัก ความสามคัคี ในหมู่บ้าน

5 สง่เสริมและสนบัสนนุการแข่งขนัใน เพ่ือสง่ทมีเข้าร่วมและสนบัสนนุ อยา่งน้อยปีละ  2  ครัง้ 200,000     200,000     200,000     พฒันาและสง่เสริมกีฬาใน สนง.ปลดั
ระดบัตา่งๆ การแข่งขนักีฬา ระดบัตา่งๆ

6 จดัตัง้ศนูย์กีฬามวยไทย เพ่ือสง่เสริมและอนรัุกษ์ศลิปะ ทกุหมู่บ้าน 100,000     100,000     100,000     ศลิปะมวยไทยได้รับการสง่เสริม สนง.ปลดั
มวยไทย และอนรัุกษ์

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
7 จดังานวนัเดก็แหง่ชาติ เพ่ือให้เดก็และเยาวชนได้มี จดังานวนัเดก็  1  ครัง้ 50,000 50,000 50,000 เดก็และเยาวชนได้มีกิจกรรม สนง.ปลดั

กิจกรรมร่วมกนั ร่วมกนั

แนวทางที่ 4  สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 เข้าคา่ยคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม อดุหนนุโรงเรียนในพืน้ที่จดักิจกรรม 50,000       50,000       50,000       เดก็และเยาวชนมีคณุธรรม สนง.ปลดั
แกเ่ดก็และเยาวชน เข้าคา่ย 1  ครัง้ จริยธรรม

2 โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ เพ่ือพฒันาสภาพแวดล้อมและ อดุหนนุโรงเรียนในพืน้ที่จดักิจกรรม 50,000       50,000       50,000       โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดขีึน้ สนง.ปลดั
สขุภาพของเดก็นกัเรียน  1  ครัง้

3 จดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์ทางการศกึษา เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการจดั ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 3 แหง่ 250,000     250,000     250,000     ประสทิธิภาพในการจดัการเรียน สนง.ปลดั
การเรียนการสอน การสอน

4 อาหารเสริมนม เพ่ือสง่เสริมสขุภาพอนามยัของ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 3 แหง่ และโรงเรียน 800,000     800,000     800,000     เดก็นกัเรียนมีสขุภาพอนามยั สนง.ปลดั
เดก็นกัเรียน  3  แหง่ ดขีึน้

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา

58



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
5 อาหารกลางวนั เพ่ือสง่เสริมสขุภาพอนามยัของ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 3 แหง่ และโรงเรียน 1,400,000  1,400,000  1,400,000  เดก็นกัเรียนมีสขุภาพอนามยั สนง.ปลดั

เดก็นกัเรียน  3  แหง่ ดขีึน้

6 สง่เสริมกิจกรรมชมุนมุแอร์โรบกิเพ่ือ เพ่ือให้เดก็ได้ออกก าลงักายและ เดก็นกัเรียนในเขต ต.นาโพธ์ิ 50,000       50,000       50,000       เดก็นกัเรียนได้ออกก าลงักาย สนง.ปลดั
สขุภาพ มีสขุภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสขุภาพร่างกายที่แข็งแรง

7 กิจกรรมเข้าคา่ยวิชาการ เพ่ือพฒันาความรู้ของเดก็ อดุหนนุโรงเรียนในเขต ต.นาโพธ์ิ 30,000       30,000       30,000       เดก็ในวยัเรียนมีความรู้เพ่ิมขึน้ สนง.ปลดั
ในวยัเรียน

8 ปรับปรุงภมิูทศัน์บริเวณโรงเรียน เพ่ือให้บรรยากาศการเรียน ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 3 แหง่ และโรงเรียน 150,000     150,000     150,000     บรรยากาศการเรียนการสอน สว่นโยธา
การสอนมีสิ่งแวดล้อมที่ดขีึน้  3  แหง่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดขีึน้

9 จดักิจกรรมเข้าคา่ยลกูเสอื เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมลกูเสอื อดุหนนุโรงเรียนในเขต ต.นาโพธ์ิ 30,000       30,000       30,000       สนบัสนนุกิจกรรมลกูเสอืของ สนง.ปลดั
ของโรงเรียน โรงเรียนมีการพฒันาเพ่ิมขึน้

10 กอ่สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพ่ือสนบัสนนุการออกก าลงักาย ท าการกอ่สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 200,000     200,000     200,000     ท าให้เดก็มีสขุภาพร่างกายที่
ของนกัเรียน บริเวณโรงเรียนในเขต อบต.นาโพธ์ิ แข็งแรง

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
11 สง่เสริมสนบัสนนุการศกึษานอกระบบ เพ่ือให้การสง่เสริมสนบัสนนุ อดุหนนุวสัด ุอปุกรณ์สง่เสริมเทคโนโลยี 20,000       20,000       20,000       ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ สนง.ปลดั

โรงเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ทางการศกึษาให้ กศน.ต าบลนาโพธ์ิ มีแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ประชาชนในเขต ต.นาโพธ์ิ

12 ศกึษาเพ่ือตอ่ต้านการใช้ยาเสพตดิใน เพ่ือตอ่ต้านการใช้ยาเสพตดิใน สอนนกัเรียนเก่ียวกบัยาเสพตดิ 60,000       60,000       60,000       ปัญหาการใช้ยาเสพตดิใน สนง.ปลดั
นกัเรียน นกัเรียน รุ่นละ  10 ชม. นกัเรียนลดลง

13 กวดวิชาเพ่ิมประสทิธิภาพการเรียน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการเรียน สอนกวดวิชาเดก็นกัเรียนในพืน้ที่ จ านวน 50,000       50,000       50,000       การเรียนการสอนมีประสทิธิ สนง.ปลดั
การสอน การสอน 40  คน ภาพเพ่ิมขึน้

14 ฝึกอบรม/สอนดนตรีไทย และดนตรี เพ่ืออนรัุกษ์และสบืทอดดนตรี - จ้างครูสอนดนตรีไทย  จ านวน  1  คน 50,000       50,000       50,000       ดนตรีไทยได้รับการอนรัุกษ์ สนง.ปลดั
สากลในสถานศกึษา ไทย พร้อมกบัการเรียนรู้ดนตรี - จ้างครูสอนดนตรีสากล  จ านวน  1  คน และสบืทอดและมีการเรียนรู้

สากล ดนตรีสากลแบบบรูณาการ

15 บณัฑิตน้อย เพ่ือสร้างความประทบัใจและ จดัพิธีมอบประกาศนียบตัรให้แกเ่ดก็ 30,000       30,000       30,000       เดก็และผู้ปกครองประทบัใจ สนง.ปลดั
ภาคภมิูใจ ทัง้ของเดก็และ อนบุาล 2 ที่เรียนใน ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ครูและ ศพด.

ผู้ปกครองที่มีตอ่ครูและ ศพด. ที่สงักดั อบต.นาโพธ์ิ

16 กอ่สร้างสนามกีฬามาตรฐานประจ า เพ่ือให้ประชาชนในเขต ต.นาโพธ์ิกอ่สร้างสนามกีฬาประจ า ต.นาโพธ์ิ 5,000,000  -             -             ประชาชนในเขต ต.นาโพธ์ิมี สว่นโยธา
ต าบลนาโพธ์ิ มีสถานที่ออกก าลงักาย ในเขต หมู่ 2  จ านวน 1  แหง่ สถานที่ออกก าลงักาย

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
17 กอ่สร้างศนูย์พฒันาเดก็เลก็ เพ่ือให้เดก็ที่มีอายตุัง้แต ่3-5 ปี กอ่สร้างศนูย์พฒันาเดก็เลก็บริเวณ 5,000,000  -                 -                 เดก็ที่มีอายตุัง้แต ่3-5  ปี มี สนง.ปลดั

มีพฒันาการที่ด ีเหมาะสมตาม ส านกังาน อบต.นาโพธ์ิ หมู่ 1 พฒันาการที่ดเีหมะสมตามวยั
วยั

งบประมาณและที่มา
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แนวทางที่ 5  สง่เสริมและสนบัสนนุการสาธารณสขุ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 ตรวจสขุภาพผู้ มีอาย ุ35 ปี ขึน้ไป ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิ ที่มีอาย ุ35 ปี 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั
ขึน้ไป  จ านวน  100 คน รพ.ฯบ้านบนควน

2 อบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุตอ่เน่ือง จดัอบรม อสม. จ านวน  120 คน 30,000       30,000       30,000       สนง.ปลดัและ
และทดแทน      ประชาชนมีสขุภาพและ รพ.ฯบ้านบนควน

     สร้างความรู้ ความเข้าใจ      อนามยัที่ดขีึน้ มีความเข้าใจ
3 รักษ์บ้านประสานใจ ปลอดภยัจาก      ให้แกป่ระชาชนในการดแูล ประชาชนในต าบลนาโพธ์ิทกุครัวเรือน 50,000       50,000       50,000             และให้ความส าคญัในการ สนง.ปลดัและ

ใข้เลอืดออก       สขุภาพ และอนามยั       ดแูลสขุภาพ อนามยั รพ.ฯบ้านบนควน

4 เฝา้ระวงัและปอ้งกนัโรคตดิตอ่ ทัง้  5 หมู่บ้าน 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั

5 อดุหนนุสาธารณสขุมลูฐาน ทัง้  5 หมู่ 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั

6 อบรมรณรงค์ปอ้งกนัโรคเอดส์ จดักิจกรรมอบรมและรณรงค์ 1 ครัง้ 30,000       30,000       30,000       สนง.ปลดั

7 ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เพ่ือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา ทัง้  5  หมู่บ้าน 200,000     200,000     200,000     ปัญหายาเสพตดิในพืน้ที่ลดลง สนง.ปลดั
ยาเสพตดิ

8 ปอ้งกนัก าจดัโรคพิษสนุขับ้า เพ่ือปอ้งกนัและก าจดัโรค ฉีดวคัซีน 1,500 ตวั/ปี และฉีดยาคมุ 60,000       60,000       60,000       ปอ้งกนัและก าจดัโรค สนง.ปลดั
พิษสนุขับ้า ก าเนิด 400 ตวั/ปี พิษสนุขับ้าในพืน้ที่ และปศสุตัว์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
9 ปอ้งกนัและก าจดัโรคปาก-เท้าเป่ือย เพ่ือปอ้งกนัและก าจดัโรค ฉีดวคัซีน  300 ตวั/ปี และถา่ยพยาธิ 25,000       25,000       25,000       ปอ้งกนัและก าจดัโรคปาก-เท้า สนง.ปลดั

และเสริมสร้างสขุภาพสตัว์ ปาก-เท้าเป่ือยและเสริมสร้าง พร้อมให้เกลอืแร่  250  ตวั/ปี เป่ือยและเสริมสร้างสขุภาพสตัว์ และปศสุตัว์
สขุภาพสตัว์

10 ปอ้งกนัโรคไข้หวดันก เพ่ือปอ้งกนัโรคไข้หวดันก อบรมผู้ เลีย้งสตัว์ปีก 50 ราย พร้อม 15,000       15,000       15,000       ปอ้งกนัโรคไข้หวดันก สนง.ปลดั
ทัง้รณรงค์ท าลายเชือ้โรคทกุครัวเรือน และปศสุตัว์
ที่เลีย้งสตัว์ปีก

11 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิาน จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 100,000     100,000     100,000     การปฏิบตังิานด้านสาธารณสขุ สนง.ปลดั
และการแพทย์/ วสัดแุละครุภณัฑ์อ่ืน ด้านสาธารณสขุ และการแพทย์ 
ที่เก่ียวกบังานสาธารณสขุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดระเบยีบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
แนวทางที่ 1  พฒันาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมคัรปอ้งภยั ฝึกอบรม อปพร.ในต าบลปีละ 50 คน 250,000     250,000     250,000     สนง.ปลดั
ฝ่ายพลเรือน

2 จดัซือ้วสัดแุละอปุกรณ์ปอ้งกนับรรเทา จดัซือ้วสัด/ุอปุกรณ์ประจ าศนูย์ อปพร. 250,000     250,000     250,000     สนง.ปลดั
สาธารณภยัและอปุกรณ์ดบัเพลงิ และวสัดปุระจ ารถดบัเพลงิ

3 ตดิตัง้ปา้ยรณรงค์และสญัญาณ ตดิตัง้ปา้ยและสญัญาณไฟเตอืนภยับน 200,000     200,000     200,000     สว่นโยธา
เตอืนภยับนท้องถนน     เตรียมความพร้อมในการ ท้องถนนจดุที่เสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ      สามารถปอ้งกนั ชว่ยเหลอื และสภ.ทุง่สง

    ปอ้งกนั ชว่ยเหลอื และ      และบรรเทาสาธารณภยั
4 ชว่ยเหลอืและบรรเทาผู้ประสบ     บรรเทาสาธารณภยัที่อาจ ชว่ยเหลอืและบรรเทาเบือ้งต้น แก่ 400,000     400,000     400,000          เบือ้งต้นได้ สนง.ปลดั

สาธารณภยั     เกิดขึน้ ผู้ประสบสาธารณภยั

5 จดัตัง้/ปรับปรุงศนูย์ อปพร. จดัตัง้ศนูย์ อปพร.ของ ต.นาโพธ์ิ 1 แหง่ 1,200,000  -                 -                 สนง.ปลดั
และสว่นโยธา

6 ปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาล จดัจดุบริการและเจ้าหน้าที่ประจ า 200,000     200,000     200,000     

ตา่งๆ ในชว่งเทศกาล
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แนวทางที่ 2  สง่เสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 นาโพธ์ิปลอดภยั  24  ชัว่โมง ทัง้ 5 หมู่บ้าน 300,000     300,000     300,000     สนง.ปลดั

2 รักษาความสงบภายในหมู่บ้าน จดัชดุอาสาสมคัรสายตรวจลาดตระเวน 150,000     150,000     150,000     สนง.ปลดั และ
ชมุชน ทัง้  5  หมู่บ้าน สภ.ทุง่สง

3 อบรมเครือข่ายปอ้งกนัและเฝา้ระวงั อบรมเครือข่ายฯและจดัเข้าคา่ยเยาวชน 200,000     200,000     200,000     สนง.ปลดั และ
ยาเสพตดิ/เข้าคา่ยอบรมเยาวชน จ านวน  100  คน สภ.ทุง่สง

4 อบรมอาสาสมคัรจราจร     เพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อย อบรมอาสาสมคัรจราจร จ านวน 100 คน 100,000     100,000     100,000         ชมุชนมีความสงบเรียบร้อย สนง.ปลดั และ
    และความปลอดภยัในชีวิต      และประชาชนมีความ สภ.ทุง่สง
    และทรัพย์สนิของประชาชน       ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์

5 อบรม/รณรงค์ความปลอดภยัในการ     ในพืน้ที่ ประชาชนในเขต ต.นาโพธ์ิ 150,000     150,000     150,000           สนิ สนง.ปลดั
ใช้รถใช้ถนน จ านวน  100 คน

6 ตดิตัง้กล้องวงจรปิดในชมุชน ทัง้ 5 หมู่บ้าน 1,500,000  1,500,000  1,500,000  สนง.ปลดั และ
สว่นโยธา

7 กอ่สร้างจดุบริการประชาชน/จดุเฝา้ ทัง้ 5 หมู่บ้าน 750,000     750,000     750,000     สนง.ปลดั และ
ระวงัภยั สว่นโยธา
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1  สง่เสริมการลงทนุ และการพาณิชกรรม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จดัตัง้ศนูย์บริการครบวงจร เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว จดัตัง้เคาเตอร์เซอร์วิส จ านวน 1  แหง่ 500,000     -                 -                 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว อบต.นาโพธ์ิ
(One  Stop  Service) และประหยดัในการให้บริการ และประหยดัในการให้บริการ

แกป่ระชาชน แกป่ระชาชน

2 กอ่สร้างศนูย์จ าหนา่ยสนิค้าชมุชน เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ กอ่สร้างศนูย์จ าหนา่ยสนิค้าชมุชน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ สนง.ปลดั และ
(OTOP) ส าหรับจ าหนา่ยสนิค้าชมุชน อยา่งน้อย  จ านวน  1  แหง่ จ าหนา่ยสนิค้าชมุชน สว่นโยธา

3 สง่เสริมวิสาหกิจชมุชน เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่มี ท าการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน จ านวน 100,000     100,000     100,000     ท าให้ประชาชนในพืน้ที่มีรายได้ สนง.ปลดั
รายได้เสริม 1  แหง่ เพ่ิมชึน้ เกษตร อ.ทุง่สง
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แนวทางที่ 3  สง่เสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยว
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 สง่เสริมสนบัสนนุทอ่งเที่ยวเชิงธรรมะ เพ่ือให้ประชาชนมีความเลื่อมใส สง่เสริมการจดักิจกรรมการทอ่งเที่ยว 100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความเลื่อมใสใน สนง.ปลดั
ในพระพทุธศาสนามากยิ่งขึน้ เชิงธรรมะ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ พระพทุธศาสนามากยิ่งขึน้

2 กอ่สร้างสถานที่ทอ่งเที่ยวบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนใน ต.นาโพธ์ิ ท าการกอ่สร้างและปรับปรุงบริเวณ 500,000     -                 -                 ประชาชนใน ต.นาโพธ์ิมีสถานที่ สนง.ปลดั และ
สระน า้เกาะหมอ มีสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ สระน า้บ้านเกาะหมอเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว พกัผอ่นหยอ่นใจ สว่นโยธา

3 พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเขาคม เพ่ือสง่เสริมและพฒันาให้มี พฒันาและปรับปรุงภมิูทศัน์เขาคม 3,000,000  3,000,000  3,000,000  มีแหลง่ทอ่งเที่ยวแหลง่ใหมใ่น สนง.ปลดั และ
แหลง่ทอ่งเที่ยวแหลง่ใหมข่ึน้ ต.นาโพธ์ิ สร้างงาน สร้างรายได้ สว่นโยธา
ในพืน้ที่ ให้กบัประชาชน

4 สง่เสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่ ที่มี สง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร 200,000     200,000     200,000     ประชาชนในพืน้ที่มีรายได้เพ่ิม สนง.ปลดั
เชิงเกษตร อาชีพท าเกษตรได้มีรายได้จาก อยา่งน้อย  1  แหง่ มากขึน้

ผู้ที่มาทอ่งเที่ยวศกึษาดงูาน
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
แนวทางที่ 1  คุ้มครองดแูล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดนิทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 รณรงค์อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จดักิจกรรมรณรงค์อนรัุกษ์ทรัพยากร 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั
และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาตฯิ ปีละ 1 ครัง้

2 ปลกูป่าเฉลมิพระเกียตรติ     เพ่ืออนรัุกษ์และฟืน้ฟู ปลกูป่าเฉลมิพระเกียรตอิยา่งน้อย 100,000     100,000     100,000        ทรัพยากรธรรมชาตแิละ อบต.นาโพธ์ิ
    ทรัพยากรธรรมชาตแิละ ปีละ 1 ครัง้     และสิ่งแวดล้อมมีความอดุม
     สิ่งแวดล้อม     สมบรูณ์ขึน้

3 อนรัุกษ์พนัธ์สตัว์น า้และปลอ่ยพนัธ์ แหลง่น า้ธรรมชาต ิทัง้ 5 หมู่บ้าน 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั และ
สตัว์น า้ในแหลง่น า้ธรรมชาติ ประมง อ.ทุง่สง

4 ปรับภมิูทศัน์ในเขตพืน้ที่ต าบลนาโพธ์ิ - ปรับภมิูทศัน์บริเวณคลองโอ๊ะ เขตพืน้ที่ 7,000,000  500,000     -             สว่นโยธา
หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5
- ปรับภมิูทศัน์บริเวณสระน า้หนองโยก
เขตพืน้ที่ หมู่ที่ 3
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แนวทางที่ 2  สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่งๆ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จดัซือ้ถงัขยะ จดัซือ้ถงัขยะ ปีละ 200  ใบ 250,000     250,000     250,000     สว่นการคลงั

2 จดัหาสถานที่และกอ่สร้างที่ทิง้ขยะ จดัหาสถานที่และกอ่สร้างที่ทิง้ขยะ 3,000,000  -             -             สว่นโยธา
จ านวน  1 แหง่

   เพ่ือจดัการควบคมุ ปอ้งกนั     ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
3 จดัซือ้รถเก็บขยะ    และก าจดัปัญหามลพิษและ จดัซือ้รถเก็บขยะ จ านวน 1 คนั 2,500,000  2,500,000  2,500,000      ลดลง  ชมุชนมีความสะอาด สว่นการคลงั

   สิ่งแวดล้อม

4 กอ่สร้างเตาเผาก าจดัขยะ กอ่สร้างเตาเผาขยะ  จ านวน  1  แหง่ ######### -             -             สว่นโยธา

5 จดัตัง้ธนาคารขยะ ทัง้ 5  หมู่บ้าน 150,000     150,000     150,000     สนง.ปลดั
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1  สง่เสริม  อนรัุกษ์  ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จดักิจกรรมวนัผู้สงุอายแุละ จดักิจกรรมวนัผู้สงุอายแุละวนัสงกรานต์ 70,000       70,000       70,000       สนง.ปลดั
วนัสงกรานต์ ปีละ  1  ครัง้

2 จดังานวนัลอยกระทง จดังานวนัลอยกระทงปีละ  1  ครัง้ 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั

3 จดักิจกรรมวนัขึน้ปีใหม่ จดักิจกรรมวนัขึน้ปีใหม ่ปีละ 1 ครัง้ 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั
       เพ่ือสร้างความตระหนกัใน       ประชาชนเหน็คณุคา่และ

4 จดักิจกรรมแหเ่ทยีนเข้าพรรษา        คณุคา่และอนรัุกษ์ศาสนา จดักิจกรรมแหเ่ทยีนเข้าพรรษา  30,000       30,000       30,000             ร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศลิปะ สนง.ปลดั
       ศลิปะ วฒันธรรม จารีต ปีละ  1  ครัง้        วฒันธรรม  จารีตประเพณี
       ประเพณี และภมิูปัญญา         และภมิูปัญญาท้องถ่ิน

5 จดักิจกรรมและสนบัสนนุประเพณี        ท้องถ่ิน - จดักิจกรรมประเพณีเดอืนสบิปีละ 1 ครัง้ 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั
เดอืนสบิ -  อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอ และอ.ทุง่สง

    ทุง่สง ปีละ 1 ครัง้

6 จดักิจกรรมและสนบัสนนุประเพณี - จดักิจกรรมประเพณีชกัพระ ปีละ 1 ครัง้ 100,000     100,000     100,000     สนง.ปลดั
ชกัพระ -  อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอ และอ.ทุง่สง

    ทุง่สง ปีละ 1 ครัง้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
7 สนบัสนนุการจดักิจกรรมแหผ้่าขึน้ธาตุ อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอทุง่สง 10,000       10,000       10,000       อ.ทุง่สง

ปีละ 1 ครัง้

8 เข้าวดัปฏิบตัธิรรม/พฒันาจิตใจ จดักิจกรรมทกุวนัพระ 50,000       50,000       50,000             ประชาชนเหน็คณุคา่และ สนง.ปลดั
       เพ่ือสร้างความตระหนกัใน       ร่วมอนรัุกษ์ศาสนา ศลิปะ

9 จดัอบรมศาสนพิธีกร        คณุคา่และอนรัุกษ์ศาสนา จดัอบรมศาสนพิธีกร ปีละ  20  คน 20,000       20,000       20,000              วฒันธรรม  จารีตประเพณี สนง.ปลดั
       ศลิปะ วฒันธรรม จารีต         และภมิูปัญญาท้องถ่ิน

10 สง่เสริมและอนรัุกษ์ศลิปะการแสดง/        ประเพณี และภมิูปัญญา ฝึกอบรมถา่ยทอดความรู้การแสดง 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั
การละเลน่ท้องถ่ิน        ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

11 จดัตัง้ศนูย์รวบรวมและถา่ยทอดภมิู จดัตัง้ศนูย์  1  แหง่ 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั
ปัญญาท้องถ่ิน

12 จดังานรัฐพิธีตา่งๆ และการปกปอ้ง เพ่ือแสดงความจงรักภกัดิ์ดทีี่ จดักิจกรรมในวนัส าคญัตา่งๆ เชน่ วนั 50,000       50,000       50,000       ประชาชนมีจิตส านกึในการรัก สนง.ปลดั
สถาบนั มีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ ที่ 5 ธันวาคม วนัพอ่แหง่ชาต ิวนัที่ 12  สถาบนัพระมหากษัตริย์

สงิหาคม วนัแมแ่หง่ชาต ิวนัปิยมหาราช
เป็นต้น พร้อมทัง้อดุหนนุหนว่ยงานอ่ืน
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 1  สง่เสริมและพฒันาบคุลากร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จดัฝึกอบรมพฒันาบคุลากร จดัฝึกอบรมพฒันาบคุลากร อยา่งน้อย 300,000     300,000     300,000     สนง.ปลดั
ปีละ  1 ครัง้

2 สง่บคุลากรเข้าฝึกอบรม สง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมอยา่งน้อย 500,000     500,000     500,000     อบต.นาโพธ์ิ
     เพ่ิมความรู้ให้กบับคุลากร คนละ 1 ครัง้/ปี      บคุลากรมีความรู้เพ่ิมขึน้ 
     และเพ่ิมประสทิธิภาพให้กบั      และการบริหารงานของ 

3 สนบัสนนุบคุลากรศกึษาตอ่ในระดบั      การบริหารงานของ อบต. คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., 500,000     500,000     500,000          อบต. มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ สนง.ปลดั
ที่สงูขึน้ พนกังานและเจ้าหน้าที่

4 ฝีกอบรมทศันศกึษาดงูาน ฝึกอบรมทศันศกึษาดงูาน คณะผู้บริหาร 300,000     300,000     300,000     อบต.นาโพธ์ิ
สมาชิกสภา อบต., พนกังาน  เจ้าหน้าที่
และผู้น าชมุชน  ปีละ  1  ครัง้
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แนวทางที่ 2  พฒันาความพร้อม และศกัยภาพองค์กร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์ส านกังาน 300,000     300,000     300,000     อบต.นาโพธ์ิ

2 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 250,000     250,000     250,000     อบต.นาโพธ์ิ

3 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์ส ารวจ จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์ส ารวจ 150,000     150,000     150,000     สว่นโยธา

4 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์กอ่สร้าง       เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความ จดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์กอ่สร้าง 1,000,000  1,000,000  1,000,000         การปฏิบตังิานของ อบต. สว่นโยธา
       พร้อมในการปฏิบตังิาน        มีศกัยภาพและความพร้อม

5 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์โฆษณาและ        บริหารงานของ  อบต. จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์โฆษณาและ 150,000     150,000     150,000             เพ่ิมขึน้ สนง.ปลดั
เผยแพร่ เผยแพร่

6 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์งานบ้านงาน จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 100,000     100,000     100,000     สนง.ปลดั
ครัว

7 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 200,000     200,000     200,000     สว่นโยธา

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
8 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์การเกษตร จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์การเกษตร 30,000       30,000       30,000       สว่นโยธา

9 จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์ยานพาหนะ       เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความ จดัซือ้วสัดแุละครุภณัฑ์ยานพาหนะ 300,000     300,000     300,000            การปฏิบตังิานของ อบต. สนง.ปลดั
และขนสง่        พร้อมในการปฏิบตังิาน และขนสง่        มีศกัยภาพและความพร้อม

       บริหารงานของ  อบต.         เพ่ิมขึน้
10 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น 500,000     500,000     500,000     สนง.ปลดั

11 จดัท าแผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ จดัท าแผนที่ภาษี  1 ชดุ และปรับปรุง 1,500,000  50,000       50,000       สามารถจดัเก็บภาษีได้เพ่ิมขึน้ สว่นการคลงั
จดัเก็บภาษี ข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และสว่นโยธา

งบประมาณและที่มา
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แนวทางที่ 3  พฒันาการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2555 2556 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จดัท าวารสารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร จดัท าวารสารเผยแพร่อยา่งน้อย 100,000     100,000     100,000     สนง.ปลดั
ของ อบต. ปีละ  1  ครัง้

2 จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 30,000       30,000       30,000       สนง.ปลดั
ประจ าปี ประจ าปี

3 จดัท าปา้ย/บอร์ดประชาสมัพนัธ์     เพ่ือเผยแพร่และประชา จดัท าปา้ย/บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 100,000 100,000 100,000     ประชาชนและหนว่ยงานตา่งๆ สว่นโยธา
ในชมุชน      สมัพนัธ์การด าเนินงานของ ในชมุชน ทัง้ 5 หมู่บ้าน     ได้รับทราบข้อมลู ข่าวสาร

     อบต.ให้ประชาชนและ      เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
4 เพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการ      หนว่ยงานตา่งๆ ได้รับทราบ ทกุกระบวนงานบริหาร และอดุหนนุให้ 100,000     100,000     100,000          อบต.สะดวกขึน้ ทัง้ 3 สว่น

และให้บริการประชาชน      และตรวจสอบ แก ่อบต.ควนกรดเพ่ือโครงการจดัตัง้ศนูย์
รวมข้อมลูข่าวสารของ อบต.ระดบัอ าเภอ

5 อบต.สญัจรพบประชาชน จดักิจกรรม อบต.สญัจรพบประชาชน 50,000       50,000       50,000       ทัง้ 3 สว่น
ทัง้  5  หมู่บ้าน

6 จดัประชมุประชาคมเพ่ือจดัท าแผน จดัประชมุประชาคมทัง้ 5 หมู่บ้าน 50,000       50,000       50,000       สนง.ปลดั
พฒันาและแผนชมุชน

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 ปรับปรุงและพฒันาการคมนาคมขนส่ง 2          3,800,000       - - - - 2           3,800,000              

    1.2 ปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค 1          35,000            - - - - 1           35,000                   

2. การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
    2.4 การส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษา 1          10,100            - - - - 1           10,100                   

รวม 4         3,845,100      - - - - 4          3,845,100             

รวมทั้งสิ้น 4         3,845,100      - - - - 4          3,845,100             

ปี  2560 รวม 3  ปี

บัญชสีรปุโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 2

ปี  2562

 บญัชีโครงการพัฒนา

ปี  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโพธิ์

3



1

ล าดบั โครงการ / สถานที่ เป้าหมาย งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา สอดคล้องกับขอบเขต เหตุผล ความจ าเป็น
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) สามปี(พ.ศ.2551-2553) ประเภทโครงการที่เกิน ที่ต้องเสนอโครงการ

หน้า ศกัยภาพของ อปท.

1 โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามคลอง กอ่สร้างสะพานข้ามคลองปากนคร 20,000,000   หน้า  53 เป็นโครงการที่เป็นโครง เพราะตอนนีป้ระชาชนที่อยูท่ัง้สองฝ่ังคลองสญัจรข้าม
ปากนคร ภายในเขตเทศบาลต าบล ขนาดกว้าง  10 เมตร  ยาว 150  เมตร สร้างพืน้ฐาน ไป - มาโดยการใช้เรือ แตถ้่าเดนิทางโดยรถก็ต้องอ้อม
ปากนคร ไปไกลมากเป็น 10 กิโลเมตร ทัง้ ๆ ที่ความหา่งอยูแ่ค่

ฝ่ังคลอง ท าให้เสยีเวลาในการเดนิทางทางถนนในการ
ต้องข้ามไปอีกฝ่ัง แตถ้่ามีสะพานข้ามก็ประหยดัทัง้
เวลาในการเดนิทางและประหยดัคา่ใช้จา่ยด้วยทาง
เทศบาลอยากจะกอ่สร้างให้กบัประชาชนแต่
งบประมาณไมเ่พียงพอ

2 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวง ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 35,000,000   หน้า 57 เป็นโครงการที่เป็นโครง ตอนนีถ้นนสาย 4102 แคบ ไมมี่ใหลท่าง ท าให้ไม่
หมายเลข  4102  จนถงึหวัถนน หมู่ 1 4102  ตอนเขตเทศบาล - หวัถนน สร้างพืน้ฐาน สะดวกในการขบัข่ียวดยาน เกิดอบุตัเิหตบุอ่ยครัง้
ต.ปากนคร หมู่ 1 ต.ปากนคร ให้กว้างขึน้ ควรจะขยายถนนให้กว้างขึน้ และควรมีใหลท่าง แต่

ระยะทาง  1,718 ม. ขยายถนนเป็น ถนนตดิเขต อบต.ทา่ซกั และ อบต.ปากนนครด้วย และ
สี่ชอ่งจราจร พร้อมสะพาน  2 สะพาน อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลปากนครประมาณ  2  กม.

           (นายปรีชา        แก้วกระจ่าง)
           นายกเทศมนตรีต าบลปากนคร

แบบ บ/ช ศ.1

บญัชีโครงการที่เกินศักยภาพของ  เทศบาลต าบลปากนคร



ที่ รหสั วัตถุประสงค์ของ เป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์
บัญชี แผนงาน / โครงการ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และที่มา ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงาน

ท าเนียบแผนงาน / โครงการประจ าปี พ.ศ.2547

สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท าเนียบแผนงาน โครงการประจ าปี พ ศ
สาขาการพัฒนา  โครงสร้างพืน้ฐาน



ยุทธศาสตรท์ี่  1   การปรบัปรงุและพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แนวทางที่ 1   การปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจรเปน็คอนกรีต 1,900,000 - - ถนนคอนกรีต ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่ง กองช่าง
ควนหนานป-ูสระน้้าต้นเคียนทราย สะดวกสบายในการสัญจรไปมา เสริมเหล็ก ระยะทาง 600 เมตร เสริมเหล็ก สินค้าพชืผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 5 ต้าบลนาโพธิ์ และขนส่งสินค้าพชืผลทาง ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร จ้านวน 1 สาย ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

การเกษตร หนา 0.15 เมตร

2 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงผิวจราจรที่ช้ารุดโดยร้ือ 1,900,000 - - ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่ง กองช่าง
บา้นนาพรัด-บา้นหนองโยก สะดวกสบายในการสัญจรไปมา ผิวเดิมและลาดยางทบัแบบ แอสฟัลติกส์ สินค้าพชืผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 3 ต้าบลนาโพธิ์ และขนส่งสินค้าพชืผลทาง แอสฟลัติกส์คอนกรีต ระยะทาง คอนกรีต ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

การเกษตร 1,000 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย จ้านวน 1 สาย
4.00 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
4

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 2
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโพธิ์

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรท์ี่  1   การปรบัปรงุและพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แนวทางที่ 2   ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้ ขยายทอ่เมนประปา PVC ขนาด 35,000      - - ร้อยละ 80 ประชาชนมนี้้าสะอาดใช้ กองช่าง
หมู่บา้น บา้นหนองเลน หมู่ที่ 1,5 อย่างเพยีงพอ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว ของประชาชน อย่างทั่วถึง

300 เมตร มีน้้าประปาใช้

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
แนวทางที่ 4  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างเสาธงหนา้ เพื่อใหเ้ด็กเล็กท้ากจิกรรม กอ่สร้างเสาธงชาติสูง 8 เมตร 10,100      - - เสาธงพร้อมฐาน เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในตอนเช้า ฐาน ค.ส.ล ติดต้ังเสาธงแปบ๊เหล็ก 1 เสา ท้ากจิกรรมตอนเช้า เพื่อฝึกการ ศาสนาและ

เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"-2" ทาสีพร้อม สร้างวินยั การท้าความเคารพ วัฒนธรรม
ธงชาติหนา้ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปลูกฝังใหม้คีวามรักชาติ ศาสนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโพธิ์ พระมหากษตัริย์

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน

    1.1 ปรับปรุงและพฒันาการคมนาคมขนสง่ 5            25,700,000        5            25,700,000         5             25,700,000      15           77,100,000        

    1.2 ปรับปรุงและพฒันาสาธารณสาธารณูปโภค 8            5,150,000          8            5,150,000           8             5,150,000        24           15,450,000        

    1.3 ปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปการ 6            4,050,000          4            3,650,000           4             3,650,000        14           11,350,000        

    1.4 พฒันาการสื่อสารและโทรคมนาคม 2            1,750,000          2            1,750,000           2             1,750,000        6             5,250,000          

    1.5 พฒันาการจดัวางผงัเมือง 3            2,700,000          2            2,500,000           2             2,500,000        7             7,700,000          

รวม 24        39,350,000       21        38,750,000       21         38,750,000     66         116,850,000     

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

    2.1 สง่เสริมและพฒันาการประกอบอาชีพ/กลุม่อาชีพ 2            500,000             2            500,000              2             500,000           6             1,500,000          

    2.2 สง่เสริมการจดัสวสัดกิารสงัคม 13          6,374,000          13          6,374,000           13           6,374,000        39           19,122,000        

    2.3 สง่เสริมการจดักิจกรรมนนัทนาการ 7            2,280,000          7            2,280,000           7             2,280,000        21           6,840,000          

    2.4 สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา 23          13,390,000        21          3,390,000           21           3,390,000        65           20,170,000        

    2.5 สง่เสริมและสนบัสนนุการสาธารณสขุ 9            620,000             9            620,000              9             620,000           27           1,860,000          

รวม 54        23,164,000       52        13,164,000       52         13,164,000     158        49,492,000       

รวม 3  ปี

ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา

ปี  2556

บญัชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
ปี  2557 ปี  2558



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

3. ส่งเสริมการจดัระเบียบสังคม

    3.1  พฒันาการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6            2,500,000          5            1,300,000           5             1,300,000        16           5,100,000          

    3.2  สง่เสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ 8            3,450,000          8            3,450,000           8             3,450,000        24           10,350,000        

          ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ
รวม 14        5,950,000         13        4,750,000         13         4,750,000       40         15,450,000       

4. ส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว

    4.1 สง่เสริมการลงทนุและการพาณิชกรรม 3            1,800,000          3            1,800,000           3             1,800,000        9             5,400,000          

    4.2 สง่เสริมการพฒันาอตุสาหกรรม -            -                         -            -                         -              -                       -              -                         

    4.3 สง่เสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยว 4            3,800,000          3            3,300,000           3             3,300,000        10           10,400,000        

รวม 7          5,600,000         6          5,100,000         6           5,100,000       19         15,800,000       

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากร

  ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

    5.1 คุ้มครองดแูล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 4            7,200,000          4            7,000,000           3             200,000           11           14,400,000        

         ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    5.2 สง่เสริมการจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่งๆ 6            15,950,000        4            2,950,000           4             2,950,000        14           21,850,000        

    5.3 ดแูลรักษา และพฒันาที่สาธารณะ 1            10,000               1            10,000               1             10,000             3             30,000               

รวม 11        23,160,000       9          9,960,000         8           3,160,000       28         36,280,000       
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

6. ส่งเสริมศาสนาศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   6.1 สง่เสริม อนรัุกษ์ ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม จารีต 12          580,000             12          580,000              12           580,000           36           1,740,000          

        ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน
รวม 12        580,000           12        580,000           12         580,000         36         1,740,000         

7. การพัฒนาองค์กรและบริหารจดัการตามหลัก
  ธรรมาภิบาล
   7.1  สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 3            1,600,000          3            1,600,000           3             1,600,000        9             4,800,000          

   7.2  พฒันาศกัยภาพภายในองค์กร 13          8,980,000          12          3,030,000           11           5,480,000        36           17,490,000        

   7.3  พฒันาการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 8            540,000             8            540,000              8             540,000           24           1,620,000          

รวม 24        11,120,000       23        5,170,000         22         7,620,000       69         23,910,000       

รวมทัง้สิน้ 146      108,924,000     136      77,474,000       134        73,124,000     416        259,522,000     
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1

ล าดบั โครงการ / สถานที่ เป้าหมาย งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา สอดคล้องกับขอบเขต เหตุผล ความจ าเป็น
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) สามปี(พ.ศ.2551-2553) ประเภทโครงการที่เกิน ที่ต้องเสนอโครงการ

หน้า ศกัยภาพของ อปท.

1 โครงการกอ่สร้างสะพานข้ามคลอง กอ่สร้างสะพานข้ามคลองปากนคร 20,000,000   หน้า  53 เป็นโครงการที่เป็นโครง เพราะตอนนีป้ระชาชนที่อยูท่ัง้สองฝ่ังคลองสญัจรข้าม
ปากนคร ภายในเขตเทศบาลต าบล ขนาดกว้าง  10 เมตร  ยาว 150  เมตร สร้างพืน้ฐาน ไป - มาโดยการใช้เรือ แตถ้่าเดนิทางโดยรถก็ต้องอ้อม
ปากนคร ไปไกลมากเป็น 10 กิโลเมตร ทัง้ ๆ ที่ความหา่งอยูแ่ค่

ฝ่ังคลอง ท าให้เสยีเวลาในการเดนิทางทางถนนในการ
ต้องข้ามไปอีกฝ่ัง แตถ้่ามีสะพานข้ามก็ประหยดัทัง้
เวลาในการเดนิทางและประหยดัคา่ใช้จา่ยด้วยทาง
เทศบาลอยากจะกอ่สร้างให้กบัประชาชนแต่
งบประมาณไมเ่พียงพอ

2 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวง ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 35,000,000   หน้า 57 เป็นโครงการที่เป็นโครง ตอนนีถ้นนสาย 4102 แคบ ไมมี่ใหลท่าง ท าให้ไม่
หมายเลข  4102  จนถงึหวัถนน หมู่ 1 4102  ตอนเขตเทศบาล - หวัถนน สร้างพืน้ฐาน สะดวกในการขบัข่ียวดยาน เกิดอบุตัเิหตบุอ่ยครัง้
ต.ปากนคร หมู่ 1 ต.ปากนคร ให้กว้างขึน้ ควรจะขยายถนนให้กว้างขึน้ และควรมีใหลท่าง แต่

ระยะทาง  1,718 ม. ขยายถนนเป็น ถนนตดิเขต อบต.ทา่ซกั และ อบต.ปากนนครด้วย และ
สี่ชอ่งจราจร พร้อมสะพาน  2 สะพาน อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลปากนครประมาณ  2  กม.

           (นายปรีชา        แก้วกระจ่าง)
           นายกเทศมนตรีต าบลปากนคร

แบบ บ/ช ศ.1

บญัชีโครงการที่เกินศักยภาพของ  เทศบาลต าบลปากนคร



100,000.00      100,000.00           100,000.00      

30,000.00        30,000.00             30,000.00        

100,000.00      100,000.00           100,000.00      

100,000.00      100,000.00           100,000.00      

50,000.00        50,000.00             50,000.00        

50,000.00        50,000.00             50,000.00        

100,000.00      100,000.00           100,000.00      

10,000.00        10,000.00             10,000.00        

540,000.00      540,000.00           540,000.00      



 
 

ที่ นศ ๗๘๘๐๑/ว                                                            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
                                                                                 290/1 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง  

        จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ 
 

                      มีนาคม  ๒๕60 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
 

เรียน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  ส าเนารายงานการประชุม     จ านวน  ๑  ชุด 

  ๓.  เอกสารประกอบการประชุม     จ านวน  ๑  ชุด  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ จะด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-

๒๕๖2) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  ต่อไป 
 

ในการนี้  จึงขอเชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
นาโพธิ์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
ในวันพุธ ที ่22 มีนาคม ๒๕60 เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

    ว่าที่ร้อยตรี     
(ประพันธ์  เพ็งเจริญ) 

 ประธานกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.นาโพธิ์ 
 

ส านักงานปลัด 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐๗๕-๗๕๕๔๐๐-๒ 
โทรสาร.๐๗๕-๗๕๕๔๐๒ 

www.abtnapho.go.th 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.abtnapho.go.th/


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนา อบต.นาโพธิ์ 
วันพุธ ที่  22  มีนาคม  ๒๕60  เวลา  10.0๐  น.  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
***************************** 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ๑.๑ ............................................................................................................ 

๑.๒ ............................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ครั้งที ่6/๒๕59  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) เพ่ิมเติม  
      (ฉบับที่ 2) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๔.๑ ............................................................................................................ 
๔.๒ ............................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ที่รับเอกสาร   ที่ นศ ๗๘๘๐๑/ว    ลงวันที ่     มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

ที ่ รายช่ือ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒ ผู้อ านวยการกองคลัง   
๓ ผู้อ านวยการกองช่าง   
4 ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
5 หัวหน้าส านักปลัด   
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
7 นายวินัย  ชูบัวทอง   
8 นายสมหมาย หอมชื่น   
9 นายจรูญ  พรหมทอง   

 



 
 
 

 
ที่ นศ ๗๘๘๐๑/ว                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

      290/1 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง  
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 801๑0     
 

                          มีนาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์     

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ระเบียบวาระการประชุม                        จ านวน    ๑   ฉบับ 
  ๒.  ส าเนารายงานการประชุม             จ านวน    ๑   ชุด 

  ๓.  ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) จ านวน    ๑   ชุด 
๔.  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาโพธิ์  จ านวน    ๑   ชุด 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๒) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา  บัดนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  ได้ด าเนินการจัดท าร่างดังกล่าวแล้วเสร็จ  

 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ จึงขอเชิญท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) ในวันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโพธิ์    
 

                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว 
 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
 

   (นายพินิตย์   ชูบัวทอง) 
    ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

 
 
ส านักงานปลัด 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๗๕๗๕-๕๔๐๐-๒ 
โทรสาร.๐-๗๕๗๕-๕๔๐๒ 

www.abtnapho.go.th 

 

 

 

 

http://www.abtnapho.go.th/


 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 
 ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ 

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ 

…………………………………………………………….…… 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ .....................................................................................  
๑.๒ ..................................................................................... 
๑.๓ .................................................................................... . 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  
    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    ๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ๔.๑ …………………………………………………………………………...... 
   ๔.๒ ……………………………………………………………………………… 
   ๔.๓ ……………………………………………………………………………… 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ผู้รับเอกสาร ที่  นศ ๗๘๘๐๑/ว            ลงวันที่         มีนาคม  ๒๕60 
 

ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายพินิตย์   ชูบัวทอง   

๒. นางสาวเหมวรรณ  พานทอง   

๓. นายไพรัช  พร้อมพัฒนกุล   

๔. นายจ าลอง  คงบ้านควน   

๕. นางกัลยา  เรืองอร่าม   

๖. นายสง่า  รัตนพันธุ์   

๗. นายประกอบ   รัตญา   

๘. นายวันชัย  ชูบัวทอง   

๙. นายพิชัย  รัตนพันธ์   

๑๐. ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบนควน       

๑๑. เกษตรอ าเภอทุ่งสง   

๑๒. ผอ.รร.บ้านเกาะปราง   

๑๓. นายวิสิทฐ์  รัตนคช   

๑๔. นายสรวิศ  เพ็ชรมาตศรี   

๑๕. นายสมศักดิ์  ชัยศรี   

๑๖. นายสุเมธ  บุญชว่ย   

17. นายธนกฤต  อินทรสาร   

๑8. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์   

๑9. หัวหน้าส านักปลัด อบต.นาโพธิ์   

20. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.นาโพธิ์   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


	บันทึกข้อความ ขออนุมัติถ่ายเอกสาร.doc
	เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

	บันทึกขออนุมัติ และประกาศใช้แผน เพิ่มเติม.doc
	เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
	๑. เรื่องเดิม
	๒. ข้อเท็จจริง
	๓. ระเบียบกฎหมาย


	บันทึกจากประธานกรรมการสนับสนุนถึงประธานพัฒนาฯ.doc
	บันทึกข้อความ
	ประธานกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


	บันทึกจากประธานพัฒนาฯถึงนายกฯ เพิ่มเติม2.doc
	บันทึกข้อความ
	ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


	ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี.doc
	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
	เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

	ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนสามปี เพิ่มเติม ฉบับ 2.doc
	ที่ นศ ๗๘๘๐๑/ว                                                      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
	290/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง
	จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๑๐
	เมษายน  ๒๕60

	เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
	เรียน  ประธานกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ
	นายอำเภอทุ่งสง, สมาชิกสภา อบต.นาโพธิ์, ประธานหอกระจายข่าวในเขตตำบลนาโพธิ์,
	คณะกรรมการพัฒนาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	สิ่งที่ส่งมาด้วย    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒     จำนวน  ๑  เล่ม
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๕ ข้อ ๒๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหา...
	บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
	(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ แล้วเสร็จ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน ๒๕60 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
	จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
	ขอแสดงความนับถือ


	1. ปก คำนำ สารบัญ.doc
	แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
	คำนำ
	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

	สารบัญ

	2. เหตุผลและความจำเป็น.doc
	3. บัญชีสรุป.xls
	4. รายละเอียด.xls
	เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุน.doc
	ที่ นศ ๗๘๘๐๑/ว                                                            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
	มีนาคม  ๒๕60
	ขอแสดงความนับถือ
	ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


	ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	นส.เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา.doc
	มีนาคม  ๒๕๖๐
	เรื่อง   ขอเชิญประชุม
	เรียน   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
	สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ระเบียบวาระการประชุม                        จำนวน    ๑   ฉบับ
	จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
	ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
	ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



