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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปีพ.ศ.2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่   14   เดือนกรกฎาคม    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.นางอุไรวรรณ์  ใจเอื้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
8.นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
9.นายอ านาจ   น ามะโนสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
10.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.นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
6.นางศิริวรรณ บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
7.นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.นางสาวจามรี  ทับพุ่ม  เจ้าพนักงานพัสดุ 
9.นายถิริวัสส์     สุขใส  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
1.นางสังเวียน   หงษอ่์อน          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 ลากจิ 
2.นายทองปาน กระจังทอง        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 ลากจิ 
3.นายสุรศักดิ์   ป้องโส             ผู้อ านวยการกองช่าง  ลา 

 ผู้เข้าประชุม       จ านวน      10    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน        9    คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        3   คน                                        /เมื่อถึงเวลา............ 
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เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมที่เข้าประชุม มีจ านวน 9 คน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 3 คน ได้แก่             
1.นางสังเวียน หงษอ่์อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 ขออนุญาตลากิจ  2.นายทองปาน กระจังทอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 ลากิจ และ 3.นายสุรศักดิ์ ป้องโส ผู้อ านวยการกองช่าง ลาพักผ่อน และ
องค์ประชุม มีจ านวนเกินกึ่งหนึ่ง จึงได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เปิดประชุมสภาต่อไป 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้น าผู้เข้าประชุมไหว้พระสวดมนต์ และ
เปิดการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง หนังสือจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ ลบ 0023.3/ว 871   
ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ลบ 0023.3/ว 792 ลงวันที่ 17  

มิถุนายน 2563 ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในหลักการของ
ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ..... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ นั้น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ 
ประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563                 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ส าหรับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ทราบด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถสแกน QR Code ท้าย
หนังสือนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี    2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  3/2563  เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  

  พ.ศ.2563    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 

มติที่ประชุม        - 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
       (ไม่มี) 

มติที่ประชุม        - 
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ระเบียบวาระที่    5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1.ญัตติ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนงบประมาณ โครงการย้าย
และปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เหตุผลและความจ าเป็น 

ตามบันทึกข้อความ กองช่างที่ 365/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ โครงการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ 
งบประมาณ 300,000 บาท รายละเอียด ขนาดอาคารกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมก าหนด)  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้มีมติอนุมัติ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 2/2562 ประจ าปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น 

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทางกองช่างได้ส่งแบบแปลนให้วิศวกรโยธา ท าการ
ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ปรากฏว่า วิศวกรโยธาได้มีการแก้ไขแบบแปลนให้มีความมั่นคง
แข็งแรงขึ้น ท าให้งบประมาณการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน จึงจ าเป็นต้องขอเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนงบประมาณเพ่ิม ดังนี้ 

“โครงการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 498,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ขนาดอาคารกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบแปลน อบต.นาโสมก าหนด) 

ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 120 ข้อ135”     

ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้ถามที่ประชุมสภาว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือไม่ 

ส.อบต.นาโสม หมู่ที่ 5 นางดาวเรือง ฉิมสุนทร ได้สอบถามว่า ที่ได้อนุมัติไปนั้น ไม่ถาวรแข็งแรงหรืออย่างไร 
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ผู้ช่วยนายช่างโยธา        ได้น าเรียนว่า งานก่อสร้างศาลา ม.2 ได้ส่งแบบให้วิศวกรโยธาตรวจสอบรับรองแบบ ก่อนรับรอง 
แบบวิศวกรได้ตรวจสอบและแก้ไขแบบแปลนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยขึ้น ผลท าให้มี
จ านวนงบประมาณเพ่ิมข้ึน  เสร็จแล้วจึงลงนามในแบบส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม 

ผู้อ านวยการกองคลัง      ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดท าและจัดจ้างรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตามนิยามค าว่า   

งานก่อสร้าง ที่ก าหนดในมาตรา 4 หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่
มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานบริการนั้น โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง นั้น ตาม
มาตรา 60 ประกอบมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดว่า ก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีรูปแบบรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการ
จัดท าเอง หรือด าเนินการจัดจ้างก็ได้ และในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี  

ปลัด อบต.นาโสม ได้น าเรียนต่อที่ประชุม ว่าส าหรับงานก่อสร้างนั้น กรณีท่ี หากด าเนินการ การซ่อมแซม 
ปรับปรุง ต่อเติม และรื้อถอน มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมี
ความจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง รูปแบบรายการงานงานก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้
ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ ตาม พรบ.วิชาชีพ เชน่ พรบ.วิศวกร พรบ.สถาปนิก ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมเองก็ไม่มีบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 
มิถุนายน 2561 ) 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมว่า มีผู้ใดจะสอบถาม 
หรือไม่  เมื่อไม่มีจึงได้ให้สมาชิกสภา พิจารณาและถามว่า  
ข้อที่ 1  สมาชิกสภาท่านใด มีมติอนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จ านวน 7 คน 
ประธานสภา อบต.นาโสม ข้อที่ 2 สมาชิกสภา ท่านใด ไม่อนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม   ได้ยกมือขึ้น จ านวน 1 คน ได้แก่ ส.อบต.นาโสม ม.5 นางดาวเรือง ฉิมสุนทร 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ จ านวน 7 เสียง 
ไม่อนุมัติ จ านวน 1 เสียง ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 นางดาวเรือง ฉิม
สุนทร 

  งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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5.2 ญัตติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ งบประมาณ  17,000 บาท   

เหตุผลและความจ าเป็น 

       ตามบันทึกข้อความส านักปลัด ที่สป 787/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรือ่ง ขอ
อนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มี
ความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ส าหรับใช้การลง
เวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม ประกอบกับเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมมีฐานข้อมูลการปฏิบัติงานซึ่งสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการประกอบการเลื่อนระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน และสามารถใช้ตรวจสอบ
เวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถเชื่อมโยงกับระบบบันทึกตารางกิจกรรม/การ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งช่วยลดปริมาณกระดาษจากการลงชื่อในเอกสารบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 17,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ราคาเครื่องละ 
8,500.- บาท จ านวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

    เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
  -รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
  -สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
  -หน้าจอ LCD 
  -สามารถเชื่อมโยงได้หลายรูปแบบ 
  -มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
  -ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 

(ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

ดังนั้น  ส านักปลัดจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ งบประมาณ  
17,000 บาท   
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ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.5 นางดาวเรือง ฉิมสุนทร  ได้ถามว่า ท าไมถึงซ้ือจ านวน 2 เครื่อง และมีผลดีขึ้นอย่างไร 
ปลัด อบต.นาโสม          ได้น าเรียนว่า ส าหรับที่ตั้งไว้จ านวน 2 เครื่องนั้น เครื่องที่ 1 ส าหรับติดตั้งไว้ยังส านักงานที่ท า 

การองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ก าหนดให้บุคลากรของส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา และเครื่องที่ 2  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ส่วน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ก าหนดเฉพาะครู ผู้ช่วยครูและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ซึ่งเมื่อได้เครื่องมาแล้วจะต้องมาด าเนินการบันทึกลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลไว้ในเครื่อง 
ส่วนผลดีนั้น คือบันทึกการเข้าออกเวลาปฏิบัติราชการ ตรวจสอบการมาท างาน เพื่อประกอบใน
การเลื่อนข้ันเงินเดือน ประกอบการต่อสัญญาจ้าง หรืออ่ืนในการบริหารงานบุคคล ถือว่าเป็น
ผลดีกับทางราชการ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ถามว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงได้ให้สมาชิกสภา ได้ลงมติ 
   ได้ถามสมาชิกสภา ข้อ 1 ท่านใดมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ได้ยกมือขึ้น จ านวน 8 คน 
ประธานสภา อบต.นาโสม   ได้สอบถามต่อว่า ข้อ 2 สมาชิกสภา ท่านใดมีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม     ไม่มี 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติ จ านวน 8 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   จ านวน ไม่มี 
   งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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5.3 ญัตติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 5/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

เหตุผลและความจ าเป็น 
1.ตามหนังสือรับ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่ 1305 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ค าร้อง
ทั่วไป เรื่องเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายทวี ค านวณ ถึงฝายเก็บน้ า หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม 
2.ตามหนังสือรับองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่ 1130 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ค า
ร้องทั่วไป เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดหาถังน้ ากลางเก็บน้ าเพ่ือเก็บน้ าดื่มเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ที่ 4  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนต าบลนาโสม โดยให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  
       เพ่ือจะได้ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบแนวทางในการจัดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 

 ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  
“การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ( 
ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน       
“ ข้อ  ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมครับ 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่   10   มิถุนายน   2562  
พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพ่ือใช้ใน
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม แล้วนั้น 

ในการพัฒนาต าบลนั้นเมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน หรือมีประเด็นของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ถ้าหากมีโครงการที่ ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถน าโครงการนั้น ฯ  มา
ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้  แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาก็มีความจ าเป็นที่ต้องมีการ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีโครงการรองรับต่อการพัฒนา  เพราะถ้าปล่อยไว้จะท าให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน หรือสูญเสียโอกาสในการพัฒนา  ดังนั้น การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น    
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถน าขึ้นมาพิจารณาด าเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 
2561 – 2565 ) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 5/2563  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ในการน าเสนอรายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ต่อที่ประชุมสภา ผมขอ
อนุญาต ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 

ประธานสภาอบต.นาโสม  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาโสม ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดตามร่างแผนพัฒนา  ดังนี้ 
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ค าน า 

 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   ( 
พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่   10   มิถุนายน   2562  พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 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 5/2563  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการ
เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป                   

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

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  5/2563 
...................................... 

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 าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมี
เหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเพิ่มเติมโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาโสม  ให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ือองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม จะได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลนาโสม
ได้ดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี ค านวณ ถึงฝายเก็บน้ า  หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ตามหนังสือรับองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่ 1305 วันที่  29  มิถุนายน  2563  ค าร้องทั่วไป เรื่อง เสนอ
โครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกและปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.โครงการจัดหาถังกลางเก็บน้ าอุปโภคบริโภค ต าบลนาโสม 
ตามหนังสือรับองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่ 1130 วันที่  28 พฤษภาคม  2563  ค าร้องทั่วไป เรื่อง ขอ

ความอนุเคราะห์จัดหาถังกลางเก็บน้ าดื่มเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

เนื่องจาก โครงการดังกล่าว ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม
โครงการ ฯ ให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
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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 
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(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(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  5/2563 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครัง้ที่ 5/ 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

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) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

496,000 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

496,000 

รวม - - - - - - - - 1 496,000 1 496,000 

5) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านแหล่งน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

38,400 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

38,400 

รวม - - - - - - 1 38,400 - - 1 38,400 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 1 38,400 1 496,000 2 534,400 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม คร้ังท่ี  5/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ท่ี  2  บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี ท่ี  2 บริหารจัดการด้านท่องเท่ียว  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

( KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายทวี 
ค านวณ ถึงฝายเก็บน้ า หมู่ท่ี 4 

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 831 
ตารางเมตร หรือตามแบบแปลนที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

 

- - - - 496,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจรของประชาชน
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัยมากข้ึน 

 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครัง้ที่  5/2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  

5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งน้ า  ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานรบัผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการจดัหาถังน้ ากลางเกบ็น้ า
อุปโภคบริโภคต าบลนาโสม 

เพื่อจัดหาถังน้ ากลางเก็บน้ า
อุปโภคบริโภคให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคเพียงพอ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนจากภัย
แล้งของประชาชน ต าบลนาโสม 

จ านวน 1 โครงการ หรือตามแบบท่ี 
อบต.นาโสมก าหนด 

- - - 38,400 - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคท่ีเพียงพอลดปัญหาความ
เดือดร้อนจากภัยแล้งการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภคของประชาชน 

ส านักปลัด/กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชคีรุภณัฑ ์

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 5/2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

ปี 2565 

(บาท) 

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์การเกษตร ถังน้ า 

 

 

 

ถังน้ ากลาง จ านวน 6 ถัง ถังน้ าแบบพลาสติก 
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ราคาถังละ 6,400 
บาทเพื่อใช้ในงานโครงการจัดหาถังน้ ากลางเก็บ
น้ าอุปโภคบริโภค ต าบลนาโสมหรือตามท่ี อบต.
นาโสม ก าหนด           ( ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ) 

 

- - - 38,400 - ส านักปลัด/กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 
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ภาคผนวก 
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                                                                                   -ร่าง- 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม   ครั้งที่ 5/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
เรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่    3  กรกฎาคม    2563 และหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว1835 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2563 เรือ่ง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) 
และ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  3 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม   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 ครั้ง
ที่ 5/2563  ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่        กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕63 

                            

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ผมจะให้สมาชิกสภาได้พิจารณาลง 
มต ิ

ข้อ 1 สมาชิกสภาท่านใด มีมติเห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม   ครั้งที่ 5/2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ได้ยกมือขึ้น จ านวน 8 คน 
ประธานสภา อบต.นาโสม         ข้อ 2 สมาชิกสภาท่านใด มีมติไม่เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม   ครั้งที่ 5/2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ไม่มี 

มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบ จ านวน 8 เสียง 
   มีมติไม่เห็นชอบ   จ านวน ไม่มี 
   งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ขอ 
ยกเลิกญัตติ ที่ 5.1 และขอเสนอญัตติ ที่ 5.4 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และโอนงบประมาณ โครงการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ขอเหตุผลประกอบการเสนอญัตติ ด้วยครับ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  น าเรียนว่า เหตุผลประกอบนั้น ผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกอง 
คลังเป็นผู้แจ้งต่อสมาชิกสภาได้ทราบ 

ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาโสม   
เรื่องเดิม 

รายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ตามโครงการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 300,000 บาท ได้ผ่านการอนุมัติให้กันเงินเมื่อเดือน
สิงหาคม 2562 ตามข้อ 59 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น แต่
การโอนงบประมาณเพ่ิมไปใส่ปี2562 ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากระบบได้บันทึก
การกันเงินไว้แล้ว  
     ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอ ให้ 
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พิจารณาอนุมัติ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ โครงการย้ายและ
ปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2    

 กรณีจะเบิกงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ต้องแยกออกเป็น  
1.รายการค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 300,000 บาท และ 
2.รายการตั้งจ่ายใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 198,000 บาท 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เสนอญัตติด่วน ผมได้อนุญาต 
และเป็นไปตาม ข้อ 38 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

 แต่เนื่องจาก ญัตติที่ 5.1 นั้นได้ลงมติไปแล้วจึงจ าเป็นต้องยกเลิก 5.1 ก่อนครับ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ยกเลิก ญัตติที่ 5.1  
มติที่ประชุม        สมาชิกสภา มีมติอนุมัติให้ยกเลิกญัตติที่ 5.1 จ านวน 8 เสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน ไม่มี 
   งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ประธานสภา อบต.นาโสม ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เสนอญัตติที่ 5.4 ญัตติเพ่ือ 
พิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ โครงการย้ายและ
ปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 198,000 บาท ผมได้อนุญาต
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 
38 วรรคห้า (6) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

มติที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

5.4 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ 
โครงการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 198,000 
บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ตามบันทึกข้อความ กองช่างที่ 365/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ โครงการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทอาคารต่างๆ งบประมาณ 300,000 บาท รายละเอียด ขนาดอาคารกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสมก าหนด)  
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้มีมติอนุมัติ ในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 ประจ าปีพ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2562 ไปแล้วนั้น 

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทางกองช่างได้ส่งแบบแปลนให้วิศวกรโยธา ท า
การตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ปรากฏว่า วิศวกรโยธาได้มีการแก้ไขแบบแปลนให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงขึ้น ท าให้งบประมาณการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องขอเสนอ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ โครงการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 198,000 บาทให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม ได้พิจารณา  

“โครงการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 198,000 
บาท “ 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าด าเนินการย้ายและปรับปรุงศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ขนาด
อาคารกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 128 ตาราง
เมตร (รายละเอียดปรากฎตามแบบแปลน อบต.นาโสมก าหนด) 
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120 ข้อ135”     

ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้ถามสมาชิกสภาว่า ข้อ 1 ถ้าผู้ใดมีมติอนุมัติให้ ยกมือขึ้นครับ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม    ได้ยกมือขึ้น จ านวน 7 คน 
ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้ถามต่อว่า ข้อ 2 สมาชิกสภาท่านใด ไม่อนุมัติ ให้ยกมือขึ้นครับ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม    ได้ยกมือขึ้น จ านวน 1 คน ได้แก่ นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล ม.5 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 7 เสียง 
   ไม่อนุมัติ จ านวน 1 เสียง ได้แก่นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
   งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติอื่น ๆ 

ประธานสภาอบต.นาโสม  มีผู้ใดจะเสนอญัตติอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญ 

   6.1 รองประธานสภา  ได้แจ้งว่า หากมีผู้แอบอ้างมาขอใช้หอกระจายข่าวเพ่ือ 
โฆษณาขายสินค้าหรือบริการ เช่น เดินสายไฟฟ้า ขายปุ๋ย อยากจะขอให้ทาง
ส านักงานปฏิเสธไปเลย เพราะผู้คนเหล่านี้ จะใช้หอกระจายข่าวของหน่วยงาน
โฆษณา ท าให้ชาวบ้านหลงเชื่อครับ ถ้ามีก็ขอให้ตัดไปเลยครับ 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

   6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง  

ขอเสนอ ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ เนื่องจากมีผู้น าขวดยาก าจัดวัชพืช ทางการเกษตร ไป
ทิ้งบริเวณสามแยกป่ายูคา ซอยเขาต าบล 2 และขอให้เจ้าหน้าทีไ่ปก าจัดด้วย 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ทางผู้บริหารคงจะได้ด าเนินการต่อไปครับ เมื่อเสนอปัญหาเรื่องขยะ ผมก็อยาก 
จะแจ้งต่อที่ประชุม มีชาวบ้านได้น าเข็มฉีดยา ไปลงในถังขยะอันตราย ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่รับเก็บขยะเข็มฉีดยา แต่จะขอฝากให้พวกเราไปแจ้ง
ชาวบ้านด้วยว่า ให้น าเข็มฉีดยาไปท้ิงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม  
หากน าไปแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   6.3 ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งเรื่องสืบเนื่องจากที่ส านักงานแผ่นดินเข้าตรวจ เรื่อง  

ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ และลูกหนี้ค่าน้ าประปา  

จากที่ได้เข้าประชุมกับทางคณะผู้บริหาร กรณีลูกหนี้ค่าน้ าประปา ผู้ใช้น้ า
ไม่ช าระค่าน้ าประปา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะใช้มาตรการแรงขึ้น 
เมื่อไม่มาช าระภายใน 7 วัน หลังจากได้รับใบแจ้ง ทางอบต.จะออกหนังสือเตือน อีก 
7 วัน รวมเป็น 14 วัน หากไม่มาช าระ จะด าเนินการหยุดจ่ายน้ า จึงฝาก
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   6.4 ประธานสภา ได้สอบถามเก่ียวกับโครงการประปา ม.6 มีความคืบหน้าอย่างไร 
ผู้อ านวยการกองคลัง      ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาท าสัญญา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   6.5 ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รายงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม เหลืออีก 16  
โครงการ ทุกโครงการผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.6 ประธานสภา ได้แจ้งสถานการณ์โควิท 2019 ว่า นายอ าเภอชัยบาดาล ได้แจ้ง
ว่าจะมีทหารสหรัฐเข้ามาฝึกในจังหวัดลพบุรี จ านวน 3,500 คน มาฝึกในศูนย์ฝึก
ยุทธวิธี จ านวน 1,500 คน ฝึกที่จังหวัด จ านวน 2,000 คน ได้รับการยืนยันแล้ว 
จึงขอฝากให้พวกเราได้ระมัดระวังตนเอง ดูแลตนเอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดการประชุมเวลา 11.35 น. 

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

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

                                                    ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
                                                             (  นายสมเดช    ปรีชานนท์  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   

เมื่อวันที่...15..... เดือนกรกฎาคม  พ.ศ...2563......................เสร็จแลว้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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 

    

 

           


