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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยประชุมสามัญ    ประจ าปี พ.ศ.2563 

  สมัยที่ 2    ครั้งที่  2/2563 
วันที่     28     เดือน พฤษภาคม      พ.ศ.2563      เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
…………………………… 

  
 รายชื่อผู้เข้าประชุม 

1.นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสิงห์โต      ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นางสาวทศพร  เดชรักษา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.1 
5.นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
6.นายหลอด แสงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
7.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 
8.นายทองปาน  กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
9.นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
10.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5    
11.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6 
           รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสมทรง   ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสุพัฒน์ชัย  โพธิ์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นายสุวรรณ     กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายอ านาจ     คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
5.นายสุรศักดิ์     ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.นางศิริวรรณ    บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
7.นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.นางบุณเรือน   อาจปรุ  คร ู
9.นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร นักพัฒนาชุมชน 
10.นายเอนก     ดวงสุดา           เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12.นายช านาญ  อยู่โต  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล 
13.นางเทวิกา    สังขีด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอ านาจ   น ามโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 ลากิจ 
2.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อ านวยการกองคลัง                            ติดราชการ 
 ผู้เข้าประชุม       จ านวน        11    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน        13    คน 

ผู้ไม่มาประชุม     จ านวน        2       คน                                                                                                    
                                                                                           /เปิดประชุมโดย...  
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   เมื่อเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เข้าประชุม จ านวน 8 ท่าน ได้แก่  
1.นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสิงห์โต      ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.1 
4.นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
5.นายหลอด แสงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
6.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 
7.นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
8.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5    

อาศัยอ านาจ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 )พ.ศ.2552  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
ประธานสภา ได้แจ้งว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 1 ท่าน ได้ขอลากิจ ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม       
หมู่ที่ 4 นายทองปาน กระจังทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่ 6 นายศักด์ชาย ช่างภักดี        
มีภารกิจอยู่ ขอเข้าประชุมสาย 
    เปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยนายสมเดช  ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องการให้ข้อมูลการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตาม 

มติคณะรัฐมนตรี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม (ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัย
บาดาล) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้กล่าวต้อนรับและเชิญผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ได้ 
ให้ข้อมูล ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล  ได้กล่าวสวัสดีและชี้แจง ดังนี้ ต าบลนาโสม เขตพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ชัย 
บาดาล ได้บริหารจัดการเช่าอยู่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ม.6 เริ่มจากสวนปลูกมะขามเทศ 
เยอะๆ เรื่อยมาจนถึงวัด โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 

เรื่องการเข้ามาบริหารจัดการตามกฎหมาย นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตร ได้ขอใช้เมื่อปี พ.ศ.2530 หมดสัญญา พ.ศ.2560 ก่อนเริ่มรับมาเดิมพ้ืนที่นี้
เป็นป่าเสื่อมโทรม นิคมสหกรณ์ ได้มาจัดที่ดิน การท ากิน เพ่ือจัดแปลง (ตามพระราชบัญญัติจัด
แปลงที่ดิน พ.ศ.2511) 

กล่าวคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้ามาขออนุญาตกับกรมป่าไม้เพ่ือขอเช่าพ้ืนที่ป่าใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามที่ชาวบ้านได้เข้าท ากิน อย่างถูกกฎหมาย ไม่ถือเป็นการบุกรุก ป่าชัย
บาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตจ านวน 8 แห่ง ต าบลนาโสม มีพ้ืนที่นิคม
สหกรณ์ชัยบาดาลเช่าอยู่ จ านวน 8,731 ไร่ จ านวน 400 กว่าแปลง  

ดังนั้น เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว (สัญญาได้หมดไปแล้ว 3 ปี) การดูแลพ้ืนที่ป่าของนิคม
สหกรณ์ชัยบาดาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอต่อสัญญาอีกรอบ ส าหรับการพัฒนา ที่ผ่านมาเมื่อ
นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล เข้ามาท าให้มีถนน คลอง ที่ด าเนินการในพ้ืนที่  

พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาตินี้ เป็นของป่าไม้ กรมป่าไม้  
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1.ถ้าอยู่กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เหมือนเดิม ได้รับความคุ้มครองต่อ 
2.ถ้าไม่อยู่ ก็อยู่กับกรมป่าไม้ ต้องปฏิบัติตามกรมป่าไม้ ซึ่งหน่วยงานป่าไม้อาจดูแลเอง 
ดังนั้น ขอให้สภาท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ หากท่านใดสงสัย ขอเชิญถามได้

ครับ 
รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม แนวเขตเดิม อยู่พื้นที่ ม.6 เป็นส่วนใหญ่ อยากจะถาม 

ประโยชน์ สิทธิ กับกรรมสิทธิ์  
   -ประโยชน์ของ 30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ต าบลนาโสม ที่สหกรณ์ดูแล ชาวบ้านที่ท ากินได้ 

ประโยชน์อย่างไร มีชาวบ้านสงสัยว่า พื้นที่สหกรณ์ดูแลจะเก็บค่าเช่าหรือไม่ 
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล  ส าหรับ 30 ปีที่ผ่านมา  

1.การพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2536 เรื่อยมาถึง พ.ศ.2549 เรื่องถนนหนทาง ก็มีการพัฒนา
เกิดข้ึนมาหลายสาย  
2.กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คุ้มครองการเข้ามาอยู่ของชาวบ้านที่ท ากิน ท าให้ไม่เป็นการบุกรุก 
ตามกฎหมายของกรมป่าไม้  
3.ชาวบ้านไม่ต้องไปขออนุญาตเป็นรายแปลงกับกรมป่าไม้  ถ้าขอต่ออีก 30 ปี ชาวบ้านก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง ไม่เป็นการบุกรุกป่า 
( ได้อธิบายและยกตัวอย่าง เรื่องการแปลงสภาพป่า เป็นสปก. กสน.3 กับกสน.5 : ท าไป
ประมาณ 5 ปี จะได้) ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่า เมื่ออยู่กับนิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จะได้กรรมสิทธ์  
 เพราะพ้ืนที่ป่าแห่งนี้ เป็นมติ ค.ร.ม.พ.ศ.2517 หากพ้ืนที่แห่งนี้ จะน าไปจัดแปลง เป็น 
ส.ป.ก. จะต้องผ่านความเห็นชอบจากมติ ค.ร.ม. เพราะพ้ืนที่นี้ ปี 2517 มอบให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ดูแล หากจะเปลี่ยนจะต้องเป็นมติ ค.ร.ม. 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม   ถามว่า อยากทราบแนวเขตท่ีชัดเจน 
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล  ต าบลนาโสม 400 กว่าแปลง เราปักหมุดไว้ครบทุกแปลงแล้ว ถ้าปัจจุบัน 

อยู่บ้าง ไม่อยู่บ้าง ก็ตามสภาพ และหากวันนี้ ถ้าสภาอบต.นาโสม มีมติให้ต่อสัญญา กรมฯ ก็จะ
เดินหน้าส ารวจ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 ปี 
: คนที่อยู่นอกเขต อาจมีแน่นอน การรังวัดไปไม่ถึง อาจตกส ารวจ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม   ถามว่าที่ของผมตกส ารวจ ผมถามช่าง 
ที่มาวัดว่า เมื่อไหร่จะวัดอีก เขาบอกอีกนาน 

ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล  พื้นที่จ านวน 6 หมื่นกว่าไร่ ที่ตกหล่น อาจจะเป็นที่สาธารณะบ้าง ส่วน 
ระยะเวลาออกส ารวจ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ที่ส านักงบประมาณจัดสรรให้ 
:ต าบลนาโสม พื้นที่ 8 พันกว่าไร่ เกษตรอ าเภอได้ไปขอข้อมูลจากนิคมสหกรณ์ชัยบาดาลทุก
ต าบลแล้ว 
     สว่นงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ยังไม่ไปขอข้อมูลจากนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล 
หากไปให้ท าหนังสือ แล้วไปพร้อมช่าง เราจะให้พิมพ์เขียวมาถ่ายเอกสารเอง 

ประธานสภา อบต.นาโสม ถามว่า หากชาวบ้านได้รับอนุญาตจากนิคมสหกรณ์ ชาวบ้านจะต้องช าระ 
ค่าธรรมเนียมหรือไม่ 

ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล  นิคมสหกรณ์ ไม่มีอ านาจเก็บค่าธรรมเนียม หากว่า รอบ2 ต้องรอดูกรม 
ป่าไม้ว่าเขาออกข้อปฏิบัติมาว่าอย่างไร อบต.ก็ไม่สามารถไปเก็บภาษีได้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คาดว่าจะมีการส ารวจอีกหรือไม่ 
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ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล   หากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งงบประมาณ มาส ารวจก็สามารถท าได้ แต่ 
ปัจจุบันการเปลี่ยนมือมีทุกพ้ืนที่ มีเหมือนกันหมด ดังนั้น การออกส ารวจก็ข้ึนอยู่กับ 
งบประมาณ กับทางส านักงบประมาณ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ผมอยากฝากทางสหกรณ์ฯว่า หากออกมาส ารวจ รอบนี้ขอให้ละเอียดหน่อยครับ 
 
เวลา 10.30 น. นายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 ได้เข้าประชุม 
ประธานสภา อบต.นาโสม    มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอขอบคุณ ท่านผู้อ านวยการ 

นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล นายช านาญ อยู่โต ที่ท่านได้ให้ข้อมูล ความรู้ ที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือให้
สมาชิกสภา ได้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เพ่ือเป็นการขอบคุณ ขอให้พวกเราปรบมือขอบ
คุณท่านครับ 

เวลา 11.15 น. นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6 ได้เข้าประชุม 
ที่ประชุมได้ปรบมือขอบคุณ และผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ได้ขออนุญาตลา และออกจากห้องประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี    2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม 
พ.ศ.2563    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 

มติที่ประชุม         - 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
     (ไม่มี) 

มติที่ประชุม         - 

ระเบียบวาระท่ี    5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   
ข้อกฎหมายและระเบียบ 

1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) 
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหนับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
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ประธานสภา อบต.นาโสม    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ครับ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ข้าพเจ้านายสมทรง  ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ด าเนินการและพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

ญัตติ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เหตุผลและความจ าเป็น 

      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและทันต่อเหตุการณ์ของพัฒนา 
จึงมีความจ าเป็น ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพ่ือจะได้ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบแนวทาง 

ส่วนรายละเอียด ตามร่างแผนพัฒนา เปลี่ยนแปลงนั้น ผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นผู้น าเสนอต่อสภา ครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมและสมาชิกสภาองค์กา 
บริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่าน  ขอให้ทุกท่านได้ดูตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที ่
แจกให้ 
ส่วนแรกจะเป็น ค าน า 
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ร่าง 

 
 

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

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
อ าเภอชัยบาดาล     จังหวัดลพบุรี 

โทรศัพท์ 036 – 776008 / โทรสาร 036 – 776009 
                    เว็บไซต์ www.nasom.go.th 
 
 
 
 
 

 

http://www.nasom.go.th/


หนา้ 7 จาก 45 
 

ค าน า 
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ ่น              
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่  10  มิถุนายน   2562  พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256 4 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม แล้วนั้น 

  ในการพัฒนาต าบลนั้นเมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมี
ประเด็นของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ ถ้าหากมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถน าโครงการนั้น ฯ  มาด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพื้ นที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู ่ในแผนพัฒนา  หรือมีปรากฏไม่ตรงกับ
ปีงบประมาณ รายละเอียด คุณลักษณะ ก็มีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีโครงการรองรับต่อการ
พัฒนา  เพราะถ้าปล่อยไว้จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือสูญเสียโอกาสในการพัฒนา  ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถน าขึ้นมาพิจารณาด าเนินการได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 
4 ข้อ 22/1 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
เพ่ือน าไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 
                       

                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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สารบัญ 
 

                 หน้า 
        
บันทึกหลักการและเหตุผล          1 
ส่วนที่ 1 บทน า            2 
  1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น     2 
  3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       2 

ส่วนที่ 2 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ         3 

   เปลี่ยนแปลง              

  - บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )     5 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563 

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )     6 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563 
 

ภาคผนวก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561  –  2565 ) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี

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

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )                
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10   มิถุนายน   2562 นั้น 

เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561          
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ” 

ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือตั้งงบประมาณจากงบประมาณอ่ืน  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้มีความสอดคล้อง
และถูกต้อง เพ่ือสามารถตั้งงบประมาณด าเนินการต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา   
ชุมชนได้ 

 
3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  

“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง  พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537  ดว้ย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 
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ส่วนที่ 2  
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-6- 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

300,000 
729,000 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

1 
2 

 
 
 
 

300,000 
729,000 

รวม - - - - - - 3 1,029,000 - - 3 1,029,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - 3 1,029,000 - - 3 1,029,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน
นางปัทมา นนทช้าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561 – 2565 )
หน้าที่ 112 ข้อ 108 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟา้ใช้ที่
เพียงพอ 

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม
งานที่ สนง.การ
ไฟฟ้าหรือ อบต.

ก าหนด 
 

- - - 200,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
หนองใหญ่ หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน
นางปัทมา นนทช้าง 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟา้ใช้ที่
เพียงพอ 

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม
งานที่ สนง.การ
ไฟฟ้าหรือ อบต.

ก าหนด 
 

- - - 300,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

จ านวน 1 
โครงการหรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - 100,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5 
บริเวณบ้านผู้ใหญ่สม
จิตร ฉิมสุนทร 
(ตลอดสาย )    
  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา 
PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน 
13.5 ยาว 2,710 เมตร 

- - - 402,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
( เดิมปรากฏหน้า 125   
ข้อ 15 ) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

จ านวน 1 
โครงการหรือตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - 100,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 
เปลี่ยนแปลง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5 
บริเวณบ้านนายสา 
จันทะ (ตลอดสาย )     

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา 
PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน 
13.5 ยาว 2,042 
เมตร 
 

- - - 327,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่ 
หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน 
นางปัทมา นนทช้าง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใชท้ี่เพียงพอ 

จ านวน  1 โครงการ 
หรือตามงานที่ สนง.การ
ไฟฟ้าหรือ อบต.ก าหนด 

 

- - - 300,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5 
บริเวณบ้านผู้ใหญ่   
สมจิตร ฉิมสุนทร 
(ตลอดสาย )    
  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา 
PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน 
13.5 ยาว 2,710 เมตร 

- - - 402,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเปลี่ยนท่อ
เมนประปา หมู่ที่ 5 
บริเวณบ้านนายสา 
จันทะ  
(ตลอดสาย )    
  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

เปลี่ยนท่อเมนประปา 
PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 น้ิว ช้ัน 
13.5 ยาว 2,042 เมตร 
 

- - - 327,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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หนา้ 23 จาก 45 
 

 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม      
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม   2563 และ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภา  สมัย....... สมัยที่ ....ครั้งที่.../2563  เมื่อวันที่  ....   พฤษภาคม   2562 

 
อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 จึงอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ส าหรับเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ....     พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕63 

                            

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ที่น าเสนอมาท้ังหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.นาโสม          หากไม่มี ผมจะถามสมาชิกสภาว่า หากท่านใดเห็นชอบตามร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ได้ยกมือ จ านวน 9 เสียง 
ประธานสภา อบต.นาโสม          ผมจะถามต่อ สมาชิกสภาท่านใด ไมเ่ห็นชอบตามร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ไม่มี 
มติที่ประชุม   มีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จ านวน 9 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
      งดออกเสียง  จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
                      ต าบลนาโสม 

ประธานสภา อบต.นาโสม        ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ขณะนี้เป็นเวลา 12.00 น.แลว้ จึงได้สั่งพักการประชุมเพ่ือ
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) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   
ข้อกฎหมายและระเบียบ 

1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) 
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน 
ต่อไปนี้ 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเข้าสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

ประธานสภา อบต.นาโสม   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ครับ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ข้าพเจ้านายสมทรง  ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ด าเนินการและพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและทันต่อเหตุการณ์ของ
พัฒนา จึงมีความจ าเป็น ขอเพ่ิมเติมโครงการ กิจกรรมใหม่ เข้าสู่แผนพัฒนา เพื่อจะได้ใช้
แผนพัฒนาเป็นกรอบแนวทางในการจัดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
ส่วนรายละเอียด ตามร่างแผนพัฒนา เปลี่ยนแปลงนั้น ผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เป็นผู้น าเสนอต่อสภา ครับ 

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมและสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกท่าน  ส าหรับ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
    ดูตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปพร้อมๆ กัน 
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ร่าง 
 

 
แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 เพิ่มเติม ครั้งที่   4 / 2563 

 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
อ าเภอชัยบาดาล     จังหวัดลพบุรี 

โทรศัพท์ 036 – 776008 / โทรสาร 036 – 776009 
        เว็บไซต์ www.nasom.go.th 
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ค าน า 
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ ่น              
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่   10   มิถุนายน   2562  พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256 3 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม แล้วนั้น 

  ในการพัฒนาต าบลนั้นเมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมี
ประเด็นของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ ถ้าหากมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถน าโครงการนั้น ฯ  มาด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพื้นที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาก็มีความจ าเป็นที่ต้องมีการ
เพิ่มเติมเพื่อให้มีโครงการรองรับต่อการพัฒนา  เพราะถ้าปล่อยไว้จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ
สูญเสียโอกาสในการพัฒนา  ดังนั้น การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น    จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถน า
ขึ้นมาพิจารณาด าเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม     
ครั้งที่ 4/2563  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการ
เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 
                       

                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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สารบัญ 
 

                 หน้า 
        
บันทึกหลักการและเหตุผล          1 
ส่วนที่ 1 บทน า            3 
  1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น      
  3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       

ส่วนที่ 2 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ         4 

   เพิ่มเติม              

  - บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )     6 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )     7 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 
 

ภาคผนวก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  –  2565 ) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เพิม่เตมิ  ครั้งที่  4/2563 
...................................... 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )                
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10   มิถุนายน   2562 นั้น 

เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอนนี้ ” 

ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือตั้งงบประมาณจากงบประมาณอ่ืน  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม รายละเอียด
โครงการ งบประมาณ คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้มีความสอดคล้องและถูกต้อง 
เพ่ือสามารถตั้งงบประมาณด าเนินการต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา   
ชุมชนได้ 

 
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  

“การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ ข้อ  ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537  ดว้ย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว1835 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
( COVID-19 ) ได้อย่างเร่งด่วน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรคสอง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรีจึงให้ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 
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ส่วนที่ 2  
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

1 
- 

 
 
 
 

15,000 
- 

 
 
 
 
- 
1 

 
 
 
 
- 

220,000 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 

15,000 
220,000 

รวม - - - - 1 15,000 1 220,000 - - 1 235,000 
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

75,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

75,000 

รวม - - - - - - 1 75,000 - - 1 75,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - 1 15,000 2 295,000 - - 3 310,000 

 
 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่  6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

ความลึกบ่อไมน่้อยกว่า 
100 เมตร ขนาดเส้น
ผ่านศนูย์กลาง 6 นิ้ว 
ตามแบบแปลนที่ อบต.         
นาโสมก าหนด 
 

- - - 220,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการย้ายอาคาร
เอนกประสงค์หน้า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมหลังเก่า 
 

เพื่อมีอาคาร
เอนกประสงค์
บริการแก่
ประชาชนผู้มารบั
บริการที่ อบต.            
นาโสมแห่งใหม่ 
 

ด าเนินการยา้ยอาคาร
เอนกประสงค์หน้า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมหลังเก่า
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
10 เมตร หรือตามงานที ่
อบต.นาโสมก าหนด 
   

- - - 75,000 - 1 โครงการ ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์บริการ
แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการที่ อบต.            
นาโสมแห่งใหม่ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง 

เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ติดตั้งเครื่องรับ
เสียงไร้สาย 

เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ติดตั้งเสียงไร้
สาย ขนาด 6 – 8 
เมตร จ านวน 5 ต้น 
เพ่ือใช้ในโครงการ
บริหารจัดการระบบ
หอกระจายข่าวและ
ระบบลูกข่ายล าโพง
เสียงไร้สายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ อบต.
นาโสม(ราคาตาม
ท้องตลาดหรือราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - 15,000 - - ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

- - - - - - - - - - - - - - -  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม                 ครั้งที่ 4/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมเรียบร้อยแล้ว                 เมื่อวันที่     26  พฤษภาคม   2563 และหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ 
ลบ 0023.3/ว1835 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ( COVID-19 ) และ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  
สมัย...... สมัยที่  ...  ครั้งที่    ... /2563  เมื่อวันที่     ... พฤษภาคม   2563 

 
อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2561 ข้อ ๒๒ (๓) จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4/2563  ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่      ..... พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕63 

                            

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่ 
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สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.4    นายทองปาน กระจังทอง  ได้ถามว่า ในหน้าที่ 10 ท าไมมีเสา แค่ 5 ต้น 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2    นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง ได้ตอบว่า มีแค่ 5 หมู่บ้าน  
ผู้อ านวยการกองช่าง         ของหมู่ที่ 2 จะติดล าโพง ไว้ที่อาคารของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

        นาโสม 
ประธานสภา อบต.นาโสม        มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ ให้ทุกท่านได้ 

พิจารณา หากสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบตาม ร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ได้ยกมือ จ านวน 9 เสียง 
ประธานสภา อบต.นาโสม ท่านใด ไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ไม่มี 
มติที่ประชุม        มีมติ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  

ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จ านวน 9 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
      งดออกเสียง  จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
                      ต าบลนาโสม 

 
5.3 ญัตติ การพิจารณาอนุญาต เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
ข้อกฎหมาย 
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ
ด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบล
มีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 
2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 หมวด 2 มาตรา 16 
3.พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 หมวด 3 การจัดที่ดินในรูป
นิคมสหกรณ์ 

มติที่ประชุม           มีมติอนุญาต เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ของ 
นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล จ านวน 9 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

                              งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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ระเบียบวาระท่ี    6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 เรื่องเพื่อทราบ แผนการด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

6.2 เรื่องเพื่อทราบ แผนด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  6.3  ญัตติขอปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

ญัตติขอให้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563 
เพ่ือเสนอญัตติขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็น
เงิน 15,000 บาท 

  เหตุผลและความจ าเป็น 
        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ด าเนินการโครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายล าโพงเสียงไร้สาย ซึ่งการติดตั้งระบบรับ
สัญญาณนั้น จะต้องน าล าโพงพร้อมอุปกรณ์ระบบรับสัญญาณติดตั้งยังเสาไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ท าให้ยากต่อการดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือให้การด าเนินการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องด าเนินการตั้งเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กส าหรับติดตั้งล าโพงลูกข่ายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ              
         แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ 

ไว้ จึงขออนุมัติ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเงิน 
15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 – 8 เมตร จ านวน 5 ต้น 
เพ่ือใช้ในการติดตั้งลูกข่ายระบบเสียงไร้สายตามโครงการบริหารจัดการระบบหอ
กระจายข่าวและระบบลูกข่ายล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.นา
โสม (ต้ังราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 
      ขอได้โปรดให้ท่านได้ด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมเพื่อพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา อบต.นาโสม  ตามท่ีท่านนายก ได้เสนอญัตติ 6.3 มาผมจึงขอเชิญทุกท่านมาประชุมสภา สมัย 

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 29  
พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ไม่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมนะครับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
   6.4 ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม 



หนา้ 43 จาก 45 
 

ราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
ด้วยอ าเภอชัยบาดาล โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอชัยบาดาล ก าหนด

จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และป่าไม้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นท่ีต าบลนาโสม 
การทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผักมอบให้ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอชัยบาดาลไปปลูกสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
โดยก าหนดด าเนินการตามโครงการ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  ณ วัดนาโสม
หมู่ที่ 1 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 
2563    เวลา 08.30 น. ณ วัดนาโสม หมู่ที่ 1 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี 
ก าหนดการ 

เวลา 08.00 นถึง 08.30 น. -ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 
           ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Corona    

Covid 19  มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพ่ือคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ 
จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จัดเก้าอ้ีหรือด าเนินการตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม  Social  distancing  และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

เวลา 08.30 น.ถึง 09.30 น. -ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
-ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-ประธานในพิธีน ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
วชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
-นายอ าเภอชัยบาดาลกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ 

    -นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมกล่าวแนะน าพื้นที่ 
    -พัฒนาการอ าเภอชัยบาดาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
    -ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ 
เวลา 09.30 น.ถึง 10.00 น. -พิธีทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก 

-เมื่อต้นกล้าไม้ให้ผู้น าหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลนาโสมน าไปปลูกในแต่ละ
หมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน 
-เมื่อข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ต าบลนาโสมจ านวน 
60 ราย ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ 

    -ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน 
เวลา 10:00 น.   -ประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ต้นรวงผึ้ง 
    -หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ 10 ไร่ 
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-หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมปลูกผักสวนครัวบริเวณวัด
นาโสม 

    -เสร็จสิ้นภารกิจปลูกป่า 
                                          การแต่งกาย ชุดจิตอาสาหรือผ้าไทยโทนสีเหลือง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.5 เรื่องการบริหารจัดการหน้ากากผ้าส าหรับผู้พิการทั่วประเทศยกเว้น
กรุงเทพมหานคร 
 ด้วยจังหวัดลพบุรีแจ้งว่าได้รับการจัดสรรหน้ากากผ้าจากกรมการ
ปกครองเพ่ือใช้ในการแจกจ่ายให้กับผู้พิการจ านวน 11,110 ชิ้น จัดส่งเป็น 
2 รอบดังนี้รอบที่ 1 จ านวน 4,444 ชิ้นและรอบที่ 2 จ านวน 6,666 ชิ้น
รายได้จัดท าแผนการจัดสรรหน้ากากผ้าส าหรับผู้พิการโดยจัดสรรให้ร้อยละ 
50 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนผู้พิการในแต่ละอ าเภอในอัตราส่วน 1 คนต่อ 1 
ชิ้น 
 ในการบริหารจัดการแจกจ่ายหน้ากากผ้าส าหรับผู้พิการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานในการบริหารจัดการหน้ากากผ้าโดยมีหน้าที่ดังนี้ 
1.ตรวจหน้ากากผ้าเพ่ือท าการตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนของหน้ากาก
ผ้าที่ได้รับการจัดส่งจากกรมการปกครอง 
2.แจกจ่ายหน้ากากผ้าตามแผนการแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้เหมาะสมโดย
ปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง 
3.รายงานผลการบริหารจัดการหน้ากากผ้าพร้อมภาพถ่ายอ าเภอชัยบาดาล 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   6.6 แนวทางการด าเนินการสงเคราะห์ศพตามประเพณี 
นักพัฒนาชุมชน แจ้งว่า รายละเอียดการประกอบการขอสงเคราะห์ มีใบมรณะบัตร ยื่นขอภายใน 6 

เดือน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ถ้าไม่มีให้ก านันผู้ใหญ่บ้านรับรอง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   6.7 เรื่องเบี้ยผู้พิการได้รับเพิ่มเป็นจ านวน 1,000 บาท 
นักพัฒนาชุมชน แจ้งว่า ส าหรับเบี้ยนี้จะได้รับแค่ครั้งเดียว เฉพาะวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น 

ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการได้ไปปรับสมุดด้วย หากสงสัยประสานได้ที่นักพัฒนา
ชุมชน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
6.8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมหมู่ที่ 4  นางอุไรวรรณ ใจเอ้ือย ได้
สอบถามเรื่องเลื่อยยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโสม ใช้ได้หรือไม่ เพราะเมื่อวันที่น าไปตัดต้นไม้หมู่ที่ 4  ใช้ไม่ได ้เสีย จึงไปขอยืม
ของอบต.ทองปาน ไปตัด ถ้าใช้ไม่ได้ขอเสนอให้ซื้อใหม่ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ได้แจ้งว่า ทางกองช่าง ไดส้ั่งอะไหล่เพ่ือมาด าเนินการซ่อมแล้ว เมื่อช่วง 
 
 
 



หนา้ 45 จาก 45 
 

เช้ากองช่างได้แจ้งกับพิเชษฐ์แล้ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมหมู่ที่ 4  นายทองปาน กระจัง-
ทอง  เสนอขอให้อบต.ซื้อเครื่องกรองน้ าของหมู่บ้านหมู่ที่ 4  หรือเสนอขอให้ซื้อถัง
น้ ากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 4  เนื่องจากว่า ถังเดิมของหมู่ที่ 4 จ านวน 2 ถัง ได้แตกไป
แล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบและจะหาวิธีด าเนินการต่อไป 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม 
       ( นางสาวทศพร   เดชรกัษา  ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 

                                                    ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
                                                             (  นายสมเดช    ปรีชานนท์  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   
เมื่อวันที่........ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ได้แก้ไขบันทึกจ านวน .......-.........แห่ง  ในหน้าที่................................................................... ....................... 
 
                                                                                                                                                           
                                      (ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ 
       ( นางญาณัจฉรา    จิตรซื่อตรง )                                            
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  2    
 
 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ             (ลงชื่อ)..... ........................................กรรมการ 
          (  นายสิงห์โต    ดวงสุดา  )                         (  นายศักดิ์ชาย    ช่างภักดี  ) 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  6 
        

 


