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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  2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม แล้วนั้น 

  ในการพัฒนาต าบลนั้นเมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมี
ประเด็นของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ ถ้าหากมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถน าโครงการนั้น ฯ  มาด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่
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 1/2562  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการ
เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เพิม่เตมิ  ครั้งที่  1/2562 

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

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและ
ประกาศใช้แล้ว 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 (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนนี้ ” 

ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมี
เหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสิงหโ์ต    ดวงสุดา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  หนังสือเลขที่  1 /2562  ลงวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2562   เรือ่งขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านนาโสม หมู่ที่ 1 เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  ทางส านักปลัดจึงได้แจ้งเพ่ือขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ เพ่ือที่สามารถ
น าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ได้ 

2.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนางญาณัจรา   จิตรซื่อตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม หมู่ที่ 2  หนังสอืเลขที่  1 /2562  ลงวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2562   เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านเขาต าบล  หมู่ที่  2  เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  ทางส านักปลัดจึงได้แจ้งเพ่ือขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือทีส่ามารถน าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ได้ 

3.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนางสังเวียน    หงษ์อ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม หมู่ที่ 3  หนังสือเลขที่   1 /2562  ลงวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2562   เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านสามแยกเขาต าบล หมู่ที่ 3  เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  ทางส านักปลัดจึงได้แจ้งเพ่ือขอเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ได้ 
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4.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ไดร้ับหนังสือจากนายทองปาน  กระจังทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาโสม หมู่ที่ 4  หนังสอืเลขที่  1 /2562  ลงวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2562   เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  หมู่ที่  4  เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  ทางส านักปลัดจึงได้แจ้งเพ่ือขอเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ได้ 

5.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายอ านาจ  น ามะโนสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม หมู่ที่ 5  เลขที่  1 /2562  ลงวันที่  24   กันยายน   พ.ศ. 2562   เรือ่งขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองใหญ่  หมู่ที่  5  เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  ทางส านักปลัดจึงได้แจ้งเพ่ือขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่สามารถ
น าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ได้ 

6.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสมเดช   ปรีชานนท์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม    เลขที่  1 /2562  ลงวันที่  24   กันยายน   พ.ศ. 2562   เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนบ้านซับงูเหลือม  หมู่ที่  6  เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
( พ.ศ. 2561 – 2565  )  ทางส านักปลัดจึงได้แจ้งเพ่ือขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่
สามารถน าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
ซ่ึงมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 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. ขัน้ตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( 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 และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

“ 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” 
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ส่วนที่ 2  
 

การน าแผนพัฒนาไปสูก่ารปฏิบัติ 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1/2562 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/ 2562 

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 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

4,553,600 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

4,553,600 
รวม - - - - 13 4,553,600 - - - - 13 4,553,600 
รวมท้ังสิ้น - - - - 13 4,553,600 - - - - 13 4,553,600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าฝายตาชุม              
หมู่ที่  1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4 เมตร ยาว 960 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,840 
ตารางเมตร ตามงานที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

- - 187,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจรของ
ประชาชนและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยนาโสม 2 ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม  หมู่ที่ 1 
 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร ตามงานที่ อบต.           
นาโสมก าหนด 

- - 450,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจรของ
ประชาชนและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกสายนาโสม - 
วัดท่าใหญ่ 5 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
5 เมตร ยาว 1,140 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.12
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,700 ตาราง
เมตร ตามงานที่ อบต.
นาโสมก าหนด 

- - 489,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 
 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายเส้นเลียบคัน
คลองหลังโรงเรียนบ้าน
นาโสม หมู่ที่  1 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
3 เมตร ยาว 1,380 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,140 ตาราง
เมตร ตามงานที่ อบต.
นาโสมก าหนด 

- - 200,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 
 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
เขาต าบล - ซับมะกรูด  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4 เมตรยาว 840 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,360 ตารางเมตร 
ตามงานที่ อบต.นาโสม
ก าหนด 

- - 172,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านเขาต าบล ถึงหมู่ที่3           

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4 เมตรยาว 523 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,092
ตารางเมตร ตามงานที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

- - 95,600 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 
 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาต าบล ( ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4 เมตรยาว 506 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,024
ตารางเมตร ตามงานที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

- - 1,141,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 
 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ทางขึ้นเขารังกาส  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง 4 
เมตรยาว 675เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700ตารางเมตร 
ตามงานที่ อบต.นา
โสมก าหนด 

- - 123,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
หมู่ที่  4 ถึงหมู่ที่ 3         
( เชื่อมต่อถนนสายสาม
แยกเขาต าบล 4 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง 4 
เมตรยาว 820เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20เมตรหรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 3,280
ตารางเมตร ตามงานที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

- - 149,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 
 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองใหญ่ 2 (ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง 3 
เมตรยาว 655เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20เมตรหรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,965
ตารางเมตร ตามงานที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

- - 115,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 
 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายนาโสม-หนองใหญ่ 
7  หมู่ที่ 5 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง 4
เมตรยาว 950เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15เมตรหรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 3,800
ตารางเมตร ตามงานที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

- - 410,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสรา้งถนน
ลูกรังสายกลุ่มเข้าไร่
นายทองหล่อ  น ามะโน
สิทธิ์  หมู่ที่  5 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง 4
เมตรยาว 1,150เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.40เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,600ตารางเมตร ตาม
งานที่ อบต.นาโสม
ก าหนด 

- - 458,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 
 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาโสม-หนองใหญ่7        
(ต่อจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 5 ) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง 4
เมตรยาว 250เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร
หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000ตารางเมตร ตาม
งานที่ อบต.นาโสม
ก าหนด 

- - 564,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
      



 
 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม                 
ครั้งที่ 1/2562 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่     
9  ตุลาคม   2562 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
เมื่อวันที่   15   ตุลาคม  2562   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่  4  ครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวันที่    22   ตุลาคม   2562 

 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ (๓) จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562  ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    22    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

                                  

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 


