
 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

เรื่อง  ใหใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)  

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

 

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๔  องคการบริหารสวนตําบลกําปง   โดยความเห็นชอบของสภา

องคการบริหารสวนตําบลกําปง  ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖  

เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เพ่ือเปนกรอบ

แนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําปง ในชวงปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  ตอไป 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๒๘   มิถนุายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

       

 

    (นายมีชัย   จงสันเทียะ) 

       นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกําปง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ท่ี  นม  ๗๓๕๐๑/                                                              ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

                                                                                    ๒๓ หมูท่ี ๑๕ ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย 

                                                                                    จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐ 

 

                                                                       กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง     แจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
 

เรียน     ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 
   

สิ่งท่ีสงมาดวย    ๑. สําเนาประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง   จํานวน   ๑   ฉบับ 

  ๒. แผนซีดีแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)   จํานวน   ๑   แผน 

 

        ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ไดประกาศใช

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เม่ือวันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลกําปง  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  

๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖   
    

                  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๔  องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงขอแจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป                  

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

 

                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
             

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

( นายมีชัย     จงสันเทียะ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 

 

 สํานักงานปลัด อบต.กําปง 

โทร. ๐ ๔๔๙๗  ๔๒๒๔  

 



 

 

 

 

 

ท่ี  นม  ๗๓๕๐๑/                                                              ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

                                                                                    ๒๓ หมูท่ี ๑๕ ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย 

                                                                                    จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐ 

 

                                                                        กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง     แจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
 

เรียน     นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
   

สิ่งท่ีสงมาดวย    ๑. สําเนาประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง   จํานวน   ๑   ฉบับ 

  ๒. แผนซีดีแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)   จํานวน   ๑   แผน 

 

        ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ไดประกาศใช

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เม่ือวันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลกําปง  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  

๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖   
    

                  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๔  องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงขอแจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป           

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

 

                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
             

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

( นายมีชัย     จงสันเทียะ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

สํานักงานปลัด อบต.กําปง 

    โทร. ๐ ๔๔๙๗  ๔๒๒๔  

 

 



 

 

 

 

 

ท่ี  นม  ๗๓๕๐๑/                                                              ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

                                                                                    ๒๓ หมูท่ี ๑๕ ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย 

                                                                                    จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐ 

 

                                                                     กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง     แจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
 

เรียน     นายอําเภอโนนไทย 
   

สิ่งท่ีสงมาดวย    ๑. สําเนาประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง   จํานวน   ๑   ฉบับ 

  ๒. แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)    จํานวน   ๑   เลม 

  ๓. แผนซีดีแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)   จํานวน   ๑   แผน 

 

        ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ไดประกาศใช

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เม่ือวันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลกําปง  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๖  เม่ืออังคารท่ี  ๑๘  

มิถุนายน  ๒๕๕๖   
    

                  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๔  องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงขอแจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป             

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

 

                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
             

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

( นายมีชัย     จงสันเทียะ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 

สํานักงานปลัด อบต.กําปง 

    โทร. ๐ ๔๔๙๗  ๔๒๒๔  



 

 

 

 

 

ท่ี  นม  ๗๓๕๐๑/ว                                                             ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

                                                                                    ๒๓ หมูท่ี ๑๕ ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย 

                                                                                    จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐ 

 

                                                                     กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง     แจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
 

เรียน     กํานันตําบลกําปง/ผูใหญบานทุกหมูบาน 
   

สิ่งท่ีสงมาดวย    สําเนาประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง   จํานวน   ๑   ฉบับ 

 

        ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ไดประกาศใช

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เม่ือวันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลกําปง  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  

๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖   
    

                  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๔  องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงขอแจงประชาสัมพันธ ประกาศใชแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  รายละเอียดโครงการสามารถดูไดท่ีศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลกําปง  

หรือทางเวปไซต  WWW.kampang.go.th   

 

                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
             

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

( นายมีชัย     จงสันเทียะ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 

 

สํานักงานปลัด อบต.กําปง 

     โทร. ๐ ๔๔๙๗  ๔๒๒๔  

http://www.kampang.go.th/


 

 

 

 

 

ท่ี  นม  ๗๓๕๐๑/                                                              ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

                                                                                    ๒๓ หมูท่ี ๑๕ ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย 

                                                                                    จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐ 

 

                                                                     กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง     แจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
 

เรียน     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําปง 
   

สิ่งท่ีสงมาดวย    ๑. สําเนาประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง   จํานวน   ๑   ฉบับ 

  ๒. แผนซีดีแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)   จํานวน   ๑   แผน 

 

        ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ไดประกาศใช

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  เม่ือวันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลกําปง  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  

๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖   
    

                  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๔  องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงขอแจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป                      

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

 

                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
             

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

( นายมีชัย     จงสันเทียะ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง 

 

 

สํานักงานปลัด อบต.กําปง 

     โทร. ๐ ๔๔๙๗  ๔๒๒๔  
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