วันที่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563
28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
……………………………

รายชื่อผู้เข้าประชุม
1.นายสมเดช ปรีชานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.นายสิงห์โต ดวงสุดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3.นางสาวทศพร เดชรักษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1
5.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
6.นายหลอด แสงคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
7.นางสังเวียน หงษ์อ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
8.นายทองปาน กระจังทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
9.นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
10.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
11.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสมทรง ช้างชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3.นายสุวรรณ กรทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.นายอานาจ คงสว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.นายสุรศักดิ์ ป้องโส
ผู้อานวยการกองช่าง
6.นางศิริวรรณ บุตรทัน
นักทรัพยากรบุคคล
7.นางสาวดาราพร โพนเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8.นางบุณเรือน อาจปรุ
ครู
9.นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร นักพัฒนาชุมชน
10.นายเอนก ดวงสุดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12.นายชานาญ อยู่โต
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล
13.นางเทวิกา สังขีด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1.นายอานาจ นามโนสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5 ลากิจ
2.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อานวยการกองคลัง
ติดราชการ
ผู้เข้าประชุม
จานวน
11 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
13 คน
ผู้ไม่มาประชุม จานวน
2
คน
/เปิดประชุมโดย...
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เมื่อเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เข้าประชุม จานวน 8 ท่าน ได้แก่
1.นายสมเดช ปรีชานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.นายสิงห์โต ดวงสุดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3.นายสรพงษ์ เกิดโภคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1
4.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
5.นายหลอด แสงคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
6.นางสังเวียน หงษ์อ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
7.นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
8.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
อาศัยอานาจ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 )พ.ศ.2552 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม
ประธานสภา ได้แจ้งว่า มีสมาชิกสภา จานวน 1 ท่าน ได้ขอลากิจ ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมู่ที่ 4 นายทองปาน กระจังทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 6 นายศักด์ชาย ช่างภักดี
มีภารกิจอยู่ ขอเข้าประชุมสาย
เปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยนายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการให้ข้อมูลการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม (ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัย
บาดาล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้กล่าวต้อนรับและเชิญผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ได้
ให้ข้อมูล ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ได้กล่าวสวัสดีและชี้แจง ดังนี้ ตาบลนาโสม เขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ชัย
บาดาล ได้บริหารจัดการเช่าอยู่ ครอบคลุมพื้นที่ ม.6 เริ่มจากสวนปลูกมะขามเทศ
เยอะๆ เรื่อยมาจนถึงวัด โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
เรื่องการเข้ามาบริหารจัดการตามกฎหมาย นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตร ได้ขอใช้เมื่อปี พ.ศ.2530 หมดสัญญา พ.ศ.2560 ก่อนเริ่มรับมาเดิมพื้นที่นี้
เป็นป่าเสื่อมโทรม นิคมสหกรณ์ ได้มาจัดที่ดิน การทากิน เพื่อจัดแปลง (ตามพระราชบัญญัติจัด
แปลงที่ดิน พ.ศ.2511)
กล่าวคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้ามาขออนุญาตกับกรมป่าไม้เพื่อขอเช่าพื้นที่ป่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่ชาวบ้านได้เข้าทากิน อย่างถูกกฎหมาย ไม่ถือเป็นการบุกรุก ป่าชัย
บาดาล องค์การบริหารส่วนตาบลที่มีพื้นที่อยู่ในเขตจานวน 8 แห่ง ตาบลนาโสม มีพื้นที่นิคม
สหกรณ์ชัยบาดาลเช่าอยู่ จานวน 8,731 ไร่ จานวน 400 กว่าแปลง
ดังนั้น เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว (สัญญาได้หมดไปแล้ว 3 ปี) การดูแลพื้นที่ป่าของนิคม
สหกรณ์ชัยบาดาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอต่อสัญญาอีกรอบ สาหรับการพัฒนา ที่ผ่านมาเมื่อ
นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล เข้ามาทาให้มีถนน คลอง ที่ดาเนินการในพื้นที่
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินี้ เป็นของป่าไม้ กรมป่าไม้
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1.ถ้าอยู่กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เหมือนเดิม ได้รับความคุ้มครองต่อ
2.ถ้าไม่อยู่ ก็อยู่กับกรมป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามกรมป่าไม้ ซึ่งหน่วยงานป่าไม้อาจดูแลเอง
ดังนั้น ขอให้สภาท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ หากท่านใดสงสัย ขอเชิญถามได้
ครับ
รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม แนวเขตเดิม อยู่พื้นที่ ม.6 เป็นส่วนใหญ่ อยากจะถาม
ประโยชน์ สิทธิ กับกรรมสิทธิ์
-ประโยชน์ของ 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ตาบลนาโสม ที่สหกรณ์ดูแล ชาวบ้านที่ทากินได้
ประโยชน์อย่างไร มีชาวบ้านสงสัยว่า พื้นที่สหกรณ์ดูแลจะเก็บค่าเช่าหรือไม่
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สาหรับ 30 ปีที่ผ่านมา
1.การพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 เรื่อยมาถึง พ.ศ.2549 เรื่องถนนหนทาง ก็มีการพัฒนา
เกิดขึ้นมาหลายสาย
2.กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คุ้มครองการเข้ามาอยู่ของชาวบ้านที่ทากิน ทาให้ไม่เป็นการบุกรุก
ตามกฎหมายของกรมป่าไม้
3.ชาวบ้านไม่ต้องไปขออนุญาตเป็นรายแปลงกับกรมป่าไม้ ถ้าขอต่ออีก 30 ปี ชาวบ้านก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง ไม่เป็นการบุกรุกป่า
( ได้อธิบายและยกตัวอย่าง เรื่องการแปลงสภาพป่า เป็นสปก. กสน.3 กับกสน.5 : ทาไป
ประมาณ 5 ปี จะได้) ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่า เมื่ออยู่กับนิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
จะได้กรรมสิทธ์
เพราะพื้นที่ป่าแห่งนี้ เป็นมติ ค.ร.ม.พ.ศ.2517 หากพื้นที่แห่งนี้ จะนาไปจัดแปลง เป็น
ส.ป.ก. จะต้องผ่านความเห็นชอบจากมติ ค.ร.ม. เพราะพื้นที่นี้ ปี 2517 มอบให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ดูแล หากจะเปลี่ยนจะต้องเป็นมติ ค.ร.ม.
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม ถามว่า อยากทราบแนวเขตที่ชัดเจน
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ตาบลนาโสม 400 กว่าแปลง เราปักหมุดไว้ครบทุกแปลงแล้ว ถ้าปัจจุบัน
อยู่บ้าง ไม่อยู่บ้าง ก็ตามสภาพ และหากวันนี้ ถ้าสภาอบต.นาโสม มีมติให้ต่อสัญญา กรมฯ ก็จะ
เดินหน้าสารวจ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 ปี
: คนที่อยู่นอกเขต อาจมีแน่นอน การรังวัดไปไม่ถึง อาจตกสารวจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม ถามว่าที่ของผมตกสารวจ ผมถามช่าง
ที่มาวัดว่า เมื่อไหร่จะวัดอีก เขาบอกอีกนาน
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล พื้นที่จานวน 6 หมื่นกว่าไร่ ที่ตกหล่น อาจจะเป็นที่สาธารณะบ้าง ส่วน
ระยะเวลาออกสารวจ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ที่สานักงบประมาณจัดสรรให้
:ตาบลนาโสม พื้นที่ 8 พันกว่าไร่ เกษตรอาเภอได้ไปขอข้อมูลจากนิคมสหกรณ์ชัยบาดาลทุก
ตาบลแล้ว
ส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ยังไม่ไปขอข้อมูลจากนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล
หากไปให้ทาหนังสือ แล้วไปพร้อมช่าง เราจะให้พิมพ์เขียวมาถ่ายเอกสารเอง
ประธานสภา อบต.นาโสม ถามว่า หากชาวบ้านได้รับอนุญาตจากนิคมสหกรณ์ ชาวบ้านจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมหรือไม่
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล นิคมสหกรณ์ ไม่มีอานาจเก็บค่าธรรมเนียม หากว่า รอบ2 ต้องรอดูกรม
ป่าไม้ว่าเขาออกข้อปฏิบัติมาว่าอย่างไร อบต.ก็ไม่สามารถไปเก็บภาษีได้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม คาดว่าจะมีการสารวจอีกหรือไม่
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ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล หากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งงบประมาณ มาสารวจก็สามารถทาได้ แต่
ปัจจุบันการเปลี่ยนมือมีทุกพื้นที่ มีเหมือนกันหมด ดังนั้น การออกสารวจก็ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณ กับทางสานักงบประมาณ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ผมอยากฝากทางสหกรณ์ฯว่า หากออกมาสารวจ รอบนี้ขอให้ละเอียดหน่อยครับ
เวลา 10.30 น. นายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4 ได้เข้าประชุม
ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอขอบคุณ ท่านผู้อานวยการ
นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล นายชานาญ อยู่โต ที่ท่านได้ให้ข้อมูล ความรู้ ที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้
สมาชิกสภา ได้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เพื่อเป็นการขอบคุณ ขอให้พวกเราปรบมือขอบ
คุณท่านครับ
เวลา 11.15 น. นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6 ได้เข้าประชุม
ที่ประชุมได้ปรบมือขอบคุณ และผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ได้ขออนุญาตลา และออกจากห้องประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
( ไม่มี )

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ข้อกฎหมายและระเบียบ
1.พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1)
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สาหนับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
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ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ข้าพเจ้านายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ดาเนินการและพิจารณา ดังต่อไปนี้
ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จะดาเนินการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2564 เพื่อให้การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและทันต่อเหตุการณ์ของพัฒนา
จึงมีความจาเป็น ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพื่อจะได้ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบแนวทาง
ส่วนรายละเอียด ตามร่างแผนพัฒนา เปลี่ยนแปลงนั้น ผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นผู้นาเสนอต่อสภา ครับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมและสมาชิกสภาองค์กา
บริหารส่วนตาบลนาโสมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้ดูตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
แจกให้
ส่วนแรกจะเป็น คานา
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ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 /2563

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 036 – 776008 / โทรสาร 036 – 776009
เว็บไซต์ www.nasom.go.th
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คานา
ตามที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลนาโสม ได้พิจ ารณาอนุมัติแ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นา ท้อ งถิ ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อ วัน ที่ 10 มิถุน ายน 2562 พร้อ มทั้ง ได้พิจ ารณาคัด เลือ กแผนงาน/โครงการ
ตามลาดับ ความสาคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทาข้อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปี 256 4 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม แล้วนั้น
ในการพัฒ นาตาบลนั้น เมื่อ เกิดปัญหาความต้องการเร่งด่ว น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ มี
ประเด็น ของการพัฒ นาใหม่ๆเกิด ขึ้น ในพื้น ที่ ถ้าหากมีโ ครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น แล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลก็สามารถนาโครงการนั้น ฯ มาดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒ นาศักยภาพในพื้ นที่
ความรับ ผิด ชอบขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลได้ แต่ถ้า ไม่มีป รากฏอยู่ใ นแผนพัฒ นา หรือ มีป รากฏไม่ต รงกับ
ปีง บประมาณ รายละเอีย ด คุณลัก ษณะ ก็มีค วามจาเป็น ที่ต้อ งมีก ารเปลี่ยนแปลง เพื่อ ให้มีโ ครงการรองรับ ต่อ การ
พัฒ นา เพราะถ้า ปล่อ ยไว้จ ะทาให้ป ระชาชนได้รับ ความเดือ ดร้อ น หรือ สูญ เสีย โอกาสในการพัฒ นา ดัง นั้น การ
เปลี่ ย นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถนาขึ้นมาพิจารณาดาเนินการได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด
4 ข้อ 22/1 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอานาจหน้ าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
เพื่อนาไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

หน้า 7 จาก 45

สารบัญ
หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1
2

ส่วนที่ 2 การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

3

2
2

เปลี่ยนแปลง
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

5

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

6

ภาคผนวก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
......................................
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งจัดทาขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ”
ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) โดยมีเหตุผลและความจาเป็น ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
จะดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือตั้งงบประมาณจากงบประมาณอื่น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้อง
และถูกต้อง เพื่อสามารถตั้งงบประมาณดาเนินการต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
................................................................................................................................................................
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ชุมชนได้
3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง พร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 10 จาก 45

-4(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”

หน้า 11 จาก 45

-5-

ส่วนที่ 2
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

-6หน้า 12 จาก 45

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

หน้า 13 จาก 45

-7–
แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

ปี2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

หน้า 14 จาก 45

-

1
2
3
3

300,000
729,000
1,029,000
1,029,000

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1
2
3
3

300,000
729,000
1,029,000
1,029,000

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน เพื่อให้ประชาชน
จานวน 1
หนองใหญ่ หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน ได้มไี ฟฟ้าใช้ที่ โครงการ หรือตาม
นางปัทมา นนทช้าง
เพียงพอ
งานที่ สนง.การ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไฟฟ้าหรือ อบต.
( พ.ศ. 2561 – 2565 )
กาหนด
หน้าที่ 112 ข้อ 108 )

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

200,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพียงพอ

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เปลี่ยนแปลง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน เพื่อให้ประชาชน
จานวน 1
หนองใหญ่ หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน ได้มไี ฟฟ้าใช้ที่
โครงการ หรือตาม
นางปัทมา นนทช้าง
เพียงพอ
งานที่ สนง.การ
ไฟฟ้าหรือ อบต.
กาหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

หน้า 15 จาก 45

-

300,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพียงพอ

แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

11 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 5 บริเวณ
บ้านนายสมจิตร
ฉิมสุนทร (ตลอดสาย )
( เดิมปรากฏหน้า 124
ข้อ 11 )

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

จานวน 1
โครงการหรือตาม
งานที่ อบต.
กาหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการ ประชาชนมีนาไว้
้ ใช้ กองช่าง
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ

เปลี่ยนแปลง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5
บริเวณบ้านผู้ใหญ่สม
จิตร ฉิมสุนทร
(ตลอดสาย )

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

เปลี่ยนท่อเมนประปา
PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
13.5 ยาว 2,710 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

หน้า 16 จาก 45

-

402,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 โครงการ ประชาชนมีนาไว้
้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

2

โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
( เดิมปรากฏหน้า 125
ข้อ 15 )

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

จานวน 1
โครงการหรือตาม
งานที่ อบต.
กาหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

100,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการ ประชาชนมีนาไว้
้ ใช้ กองช่าง
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ

เปลี่ยนแปลง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

2

โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5
บริเวณบ้านนายสา
จันทะ (ตลอดสาย )

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

เปลี่ยนท่อเมนประปา
PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
13.5 ยาว 2,042
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)

หน้า 17 จาก 45

-

327,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 โครงการ ประชาชนมีนาไว้
้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-11-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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-11-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนได้ จานวน 1 โครงการ
ไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่ มีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ หรือตามงานที่ สนง.การ
หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน
ไฟฟ้าหรือ อบต.กาหนด
นางปัทมา นนทช้าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-
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300,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
เพียงพอ

-12-

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
1

โครงการ
โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5
บริเวณบ้านผู้ใหญ่
สมจิตร ฉิมสุนทร
(ตลอดสาย )

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ได้มีนาไว้
้ เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เปลี่ยนท่อเมนประปา
PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
13.5 ยาว 2,710 เมตร

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-
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402,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 โครงการ ประชาชนมีนาไว้
้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
2

โครงการ
โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5
บริเวณบ้านนายสา
จันทะ
(ตลอดสาย )

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ได้มีนาไว้
้ เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เปลี่ยนท่อเมนประปา
PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น
13.5 ยาว 2,042 เมตร

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-
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327,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 โครงการ ประชาชนมีนาไว้
้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ภาคผนวก
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
--------------ด้วยองค์การบริ หารส่ว นตาบลนาโสม ได้จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น องค์การบริห ารส่ วนตาบลนาโสม
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภา สมัย....... สมัยที่ ....ครั้งที่.../2563 เมื่อวันที่ .... พฤษภาคม 2562
อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 จึงอนุมัติ
และประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ส าหรับเป็นกรอบในการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ....

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายสมทรง ช้างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประธานสภา อบต.นาโสม

ที่นาเสนอมาทั้งหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่
หากไม่มี ผมจะถามสมาชิกสภาว่า หากท่านใดเห็นชอบตามร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ได้ยกมือ จานวน 9 เสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม
ผมจะถามต่อ สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบตามร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ไม่มี
มติที่ประชุม
มีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จานวน 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม
ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 12.00 น.แล้ว จึงได้สั่งพักการประชุมเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวันก่อน และให้ทุกคน มาเข้าประชุมอีกครั้ง ในช่วงที่สอง เวลา 13.00 น.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เริ่มประชุม ช่วงที่สอง เมื่อเวลา 13.00 น.
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5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ข้อกฎหมายและระเบียบ
1.พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1)
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเข้าสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ข้าพเจ้านายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ดาเนินการและพิจารณา ดังต่อไปนี้
ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
4/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จะดาเนินการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2564 เพื่อให้การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและทันต่อเหตุการณ์ของ
พัฒนา จึงมีความจาเป็น ขอเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรมใหม่ เข้าสู่แผนพัฒนา เพื่อจะได้ใช้
แผนพัฒนาเป็นกรอบแนวทางในการจัดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
ส่วนรายละเอียด ตามร่างแผนพัฒนา เปลี่ยนแปลงนั้น ผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นผู้นาเสนอต่อสภา ครับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมทุกท่าน สาหรับ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ดูตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปพร้อมๆ กัน
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ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 036 – 776008 / โทรสาร 036 – 776009
เว็บไซต์ www.nasom.go.th
หน้า 26 จาก 45

คานา
ตามที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลนาโสม ได้พิจ ารณาอนุมัติแ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นา ท้อ งถิ ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวัน ที่ 10 มิถุนายน 2562 พร้อ มทั้ง ได้พิจ ารณาคัด เลือกแผนงาน/โครงการ
ตามลาดับ ความสาคัญ ของชุมชน เพื่อใช้ใ นการจัดทาข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 256 3 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม แล้วนั้น
ในการพัฒ นาตาบลนั้น เมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่ว น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ มี
ประเด็น ของการพัฒ นาใหม่ๆเกิด ขึ้น ในพื้น ที่ ถ้าหากมีโ ครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น แล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลก็สามารถนาโครงการนั้น ฯ มาดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒ นาศักยภาพในพื้นที่
ความรับ ผิด ชอบขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลได้ แต่ถ้า ไม่มีป รากฏอยู่ใ นแผนพัฒ นาก็มีค วามจาเป็น ที่ต้อ งมีก าร
เพิ่ม เติม เพื่อ ให้มีโ ครงการรองรับ ต่อ การพัฒ นา เพราะถ้า ปล่อ ยไว้จ ะทาให้ป ระชาชนได้รับ ความเดือ ดร้อ น หรือ
สู ญเสี ย โอกาสในการพัฒ นา ดังนั้ น การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถนา
ขึ้น มาพิจ ารณาดาเนิน การได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม
ครั้ งที่ 4/2563 เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพิม่ เติม ครั้งที่ 4/2563
......................................
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งจัดทาขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามขั้นตอนนี้ ”
ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) โดยมีเหตุผลและความจาเป็น ดังนี้

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
จะดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือตั้งงบประมาณจากงบประมาณอื่น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม รายละเอียด
โครงการ งบประมาณ คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องและถูกต้อง
เพื่อสามารถตั้งงบประมาณดาเนินการต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
............................................................................................................................. ...................................
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรื อแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ชุมชนได้
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
“การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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-4(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว1835 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทา
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 ) ได้อย่างเร่งด่วน อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรคสอง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรีจึงให้ยกเว้นการจัดทาประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย

หน้า 31 จาก 45

-5-

ส่วนที่ 2
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

หน้า 32 จาก 45

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
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- 7-

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

1
1

15,000
15,000

1
1

220,000
220,000

-

-

1
1
1

15,000
220,000
235,000

-

-

-

-

-

-

1

75,000

-

-

1

75,000

-

-

-

-

1

15,000

1
2

75,000
295,000

-

-

1
3

75,000
310,000
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-8แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
1

โครงการ
โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า
100 เมตร ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ตามแบบแปลนที่ อบต.
นาโสมกาหนด

-

-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)
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-

220,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 โครงการ ประชาชนมีนาไว้
้ เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-9แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

โครงการ
โครงการย้ายอาคาร
เอนกประสงค์หน้า
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสมหลังเก่า

วัตถุประสงค์
เพื่อมีอาคาร
เอนกประสงค์
บริการแก่
ประชาชนผู้มารับ
บริการที่ อบต.
นาโสมแห่งใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ดาเนินการย้ายอาคาร
เอนกประสงค์หน้า
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสมหลังเก่า
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
10 เมตร หรือตามงานที่
อบต.นาโสมกาหนด

-

-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)
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-

75,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 โครงการ ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์บริการ
แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการที่ อบต.
นาโสมแห่งใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-10แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ที่

แผนงาน

1 เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ์ เสาคอนกรีต
สิ่งก่อสร้าง เสริมเหล็ก
ติดตั้งเครื่องรับ
เสียงไร้สาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ติดตั้งเสียงไร้
สาย ขนาด 6 – 8
เมตร จานวน 5 ต้น
เพื่อใช้ในโครงการ
บริหารจัดการระบบ
หอกระจายข่าวและ
ระบบลูกข่ายลาโพง
เสียงไร้สายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ อบต.
นาโสม(ราคาตาม
ท้องตลาดหรือราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

ปี 2561
(บาท)
-
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
-

ปี 2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
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ภาคผนวก

หน้า 39 จาก 45

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
--------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสมเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่
ลบ 0023.3/ว1835 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทาประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโค
โรนา 2019 ( COVID-19 ) และ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา
สมัย...... สมัยที่ ... ครั้งที่ ... /2563 เมื่อวันที่ ... พฤษภาคม 2563
อาศัย อานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2561 ข้อ ๒๒ (๓) จึงอนุ มัติและประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่
4/2563 สาหรับเป็นกรอบในการดาเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

..... พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายสมทรง ช้างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่
หน้า 40 จาก 45

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.4 นายทองปาน กระจังทอง ได้ถามว่า ในหน้าที่ 10 ทาไมมีเสา แค่ 5 ต้น
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2 นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง ได้ตอบว่า มีแค่ 5 หมู่บ้าน
ผู้อานวยการกองช่าง
ของหมู่ที่ 2 จะติดลาโพง ไว้ที่อาคารของสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม
มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ ให้ทุกท่านได้
พิจารณา หากสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบตาม ร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ได้ยกมือ จานวน 9 เสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม ท่านใด ไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ไม่มี
มติที่ประชุม
มีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จานวน 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม
5.3 ญัตติ การพิจารณาอนุญาต เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
ข้อกฎหมาย
1.พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69 อานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอานาจ
หน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ
ดาเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบล
มีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการ
พิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้วย
2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 หมวด 2 มาตรา 16
3.พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 หมวด 3 การจัดที่ดินในรูป
นิคมสหกรณ์
มติที่ประชุม

มีมติอนุญาต เข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ของ
นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล จานวน 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องเพื่อทราบ แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 เรื่องเพื่อทราบ แผนดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 ญัตติขอปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
ญัตติขอให้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29
พฤษภาคม 2563
เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็น
เงิน 15,000 บาท
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ดาเนินการโครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลาโพงเสียงไร้สาย ซึ่งการติดตั้งระบบรับ
สัญญาณนั้น จะต้องนาลาโพงพร้อมอุปกรณ์ระบบรับสัญญาณติดตั้งยังเสาไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ทาให้ยากต่อการดูแลและบารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อให้การดาเนินการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว จึงจาเป็นต้องดาเนินการตั้งเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กสาหรับติดตั้งลาโพงลูกข่ายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้
ไว้ จึงขออนุมัติ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเงิน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 – 8 เมตร จานวน 5 ต้น
เพื่อใช้ในการติดตั้งลูกข่ายระบบเสียงไร้สายตามโครงการบริหารจัดการระบบหอ
กระจายข่าวและระบบลูกข่ายลาโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.นา
โสม (ตัง้ ราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ)
ขอได้โปรดให้ท่านได้ดาเนินการนาเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสมเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภา อบต.นาโสม ตามที่ท่านนายก ได้เสนอญัตติ 6.3 มาผมจึงขอเชิญทุกท่านมาประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ประจาปี พ.ศ.2563 ในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ไม่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมนะครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
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ราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ด้วยอาเภอชัยบาดาล โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชัยบาดาล กาหนด
จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และป่าไม้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตาบลนาโสม
การทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผักมอบให้ประชาชนในพื้นที่อาเภอชัยบาดาลไปปลูกสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
โดยกาหนดดาเนินการตามโครงการ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ วัดนาโสม
หมู่ที่ 1 ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการในวันพุธที่ 10 มิถุนายน
2563 เวลา 08.30 น. ณ วัดนาโสม หมู่ที่ 1 ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
กาหนดการ
เวลา 08.00 นถึง 08.30 น. -ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Corona
Covid 19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จัดเก้าอี้หรือดาเนินการตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม Social distancing และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
เวลา 08.30 น.ถึง 09.30 น. -ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
-ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
-ประธานในพิธีนากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
วชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
-นายอาเภอชัยบาดาลกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือในการดาเนิน
โครงการ
-นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมกล่าวแนะนาพื้นที่
-พัฒนาการอาเภอชัยบาดาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ
เวลา 09.30 น.ถึง 10.00 น. -พิธีทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก
-เมื่อต้นกล้าไม้ให้ผู้นาหมู่บ้านในพื้นที่ตาบลนาโสมนาไปปลูกในแต่ละ
หมู่บ้าน จานวน 6 หมู่บ้าน
-เมื่อข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตาบลนาโสมจานวน
60 ราย ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ
-ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน
เวลา 10:00 น.
-ประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ต้นรวงผึ้ง
-หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 10 ไร่
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-หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมปลูกผักสวนครัวบริเวณวัด
นาโสม
-เสร็จสิ้นภารกิจปลูกป่า
การแต่งกาย ชุดจิตอาสาหรือผ้าไทยโทนสีเหลือง
รับทราบ
6.5 เรื่องการบริหารจัดการหน้ากากผ้าสาหรับผู้พิการทั่วประเทศยกเว้น
กรุงเทพมหานคร
ด้วยจังหวัดลพบุรีแจ้งว่าได้รับการจัดสรรหน้ากากผ้าจากกรมการ
ปกครองเพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับผู้พิการจานวน 11,110 ชิ้น จัดส่งเป็น
2 รอบดังนี้รอบที่ 1 จานวน 4,444 ชิ้นและรอบที่ 2 จานวน 6,666 ชิ้น
รายได้จัดทาแผนการจัดสรรหน้ากากผ้าสาหรับผู้พิการโดยจัดสรรให้ร้อยละ
50 เปอร์เซ็นต์ของจานวนผู้พิการในแต่ละอาเภอในอัตราส่วน 1 คนต่อ 1
ชิ้น
ในการบริหารจัดการแจกจ่ายหน้ากากผ้าสาหรับผู้พิการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแต่งตั้ง
คณะทางานในการบริหารจัดการหน้ากากผ้าโดยมีหน้าที่ดังนี้
1.ตรวจหน้ากากผ้าเพื่อทาการตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนของหน้ากาก
ผ้าที่ได้รับการจัดส่งจากกรมการปกครอง
2.แจกจ่ายหน้ากากผ้าตามแผนการแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้เหมาะสมโดย
ปรับเปลี่ยนตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง
3.รายงานผลการบริหารจัดการหน้ากากผ้าพร้อมภาพถ่ายอาเภอชัยบาดาล
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รับทราบ
6.6 แนวทางการดาเนินการสงเคราะห์ศพตามประเพณี
นักพัฒนาชุมชน
แจ้งว่า รายละเอียดการประกอบการขอสงเคราะห์ มีใบมรณะบัตร ยื่นขอภายใน 6
เดือน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ถ้าไม่มีให้กานันผู้ใหญ่บ้านรับรอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 เรื่องเบี้ยผู้พิการได้รับเพิ่มเป็นจานวน 1,000 บาท
นักพัฒนาชุมชน
แจ้งว่า สาหรับเบี้ยนี้จะได้รับแค่ครั้งเดียว เฉพาะวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น
ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการได้ไปปรับสมุดด้วย หากสงสัยประสานได้ที่นักพัฒนา
ชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมหมู่ที่ 4 นางอุไรวรรณ ใจเอื้อย ได้
สอบถามเรื่องเลื่อยยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม ใช้ได้หรือไม่ เพราะเมื่อวันที่นาไปตัดต้นไม้หมู่ที่ 4 ใช้ไม่ได้ เสีย จึงไปขอยืม
ของอบต.ทองปาน ไปตัด ถ้าใช้ไม่ได้ขอเสนอให้ซื้อใหม่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้แจ้งว่า ทางกองช่าง ได้สั่งอะไหล่เพื่อมาดาเนินการซ่อมแล้ว เมื่อช่วง
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เช้ากองช่างได้แจ้งกับพิเชษฐ์แล้ว
รับทราบ

6.9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมหมู่ที่ 4 นายทองปาน กระจังทอง เสนอขอให้อบต.ซื้อเครื่องกรองน้าของหมู่บ้านหมู่ที่ 4 หรือเสนอขอให้ซื้อถัง
น้ากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 4 เนื่องจากว่า ถังเดิมของหมู่ที่ 4 จานวน 2 ถัง ได้แตกไป
แล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบและจะหาวิธีดาเนินการต่อไป
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่........ เดือนพฤษภาคม พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )
( นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 6

หน้า 45 จาก 45

