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ค าน า 
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่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  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 1/2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
เพ่ือน าไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบบุร ี
...................................... 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและ
ประกาศใช้แล้ว เมือ่วันที่ 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 ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ส าหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ” 

ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสิงหโ์ต    ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  หนงัสือเลขท่ี  1 /2562  ลงวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2562   เรือ่งขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านนาโสม หมู่ที่ 1 เนื่องจากมีโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 
– 2565 )  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปีงบประมาณ  รายละเอียดคุณลักษณะ  งบประมาณ  ทางส านักปลัด   
จึงได้แจ้งเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ได้ 

2.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนางญาณัจรา   จิตรซื่อตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม หมู่ที่ 2  หนังสอืเลขที่  1 /2562  ลงวันที ่ 24  กันยายน  พ.ศ.  2562   เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านเขาต าบล  หมู่ที่  2  เนื่องจากมีโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น             
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานในปีงบประมาณ  รายละเอียดคุณลักษณะ  งบประมาณ  
ทางส านักปลัด   จึงได้แจ้งเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ได้ 
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3.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนางสังเวียน    หงษ์อ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม หมู่ที ่3  เลขที่   1 /2562  ลงวันที่  24  กันยายน   พ.ศ. 2562   เรือ่งขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านสามแยกเขาต าบล  หมู่ที่  3  เนื่องจากมีโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปีงบประมาณ  รายละเอียดคุณลักษณะ  งบประมาณ  
ทางส านักปลัด   จึงได้แจ้งเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ได้ 

4.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รบัหนังสือจากนายทองปาน  กระจังทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม หมู่ที่  4  เลขที่  1 /2562  ลงวันที่  24   กันยายน   พ.ศ. 2562   เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  หมู่ที่  4   เนื่องจากมีโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปีงบประมาณ  รายละเอียดคุณลักษณะ  งบประมาณ  
ทางส านักปลัด   จึงได้แจ้งเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ได้ 

5.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสมเดช   ปรีชานนท์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม    เลขที่  1 /2562  ลงวันที่  24   กันยายน   พ.ศ. 2562   เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนบ้านซับงูเหลือม  หมู่ที่  6  เนื่องจากมีโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปีงบประมาณ  รายละเอียดคุณลักษณะ  งบประมาณ  
ทางส านักปลัด   จึงได้แจ้งเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทีส่ามารถน าโครงการไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ได้ 

6.บันทึกข้อความส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่ 1300/2562 ลงวันที่  27 กันยายน  2562 
เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
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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 

 
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา   
ชุมชนได้ 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง ( ฉบบัที่ 3 ) พ.ศ. 2561  

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

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

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่ปลี่ยนแปลง 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่ปลี่ยนแปลงได้รับความเหน็ชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 
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ส่วนที่ 2  
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง 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) 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  
การศึกษา และสังคมที่มี
คุณภาพ 
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
4 

 
 
 

578,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

4 

 
 
 

578,000 
 

รวม - - - - 4 578,000 - - - - 4 578,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 

3,772,950 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

3,772,950 

รวม - - - - 12 3,772,950 - - - - 12 3,772,950 
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทีดี่ตามหลักธรร
มาภิบาล 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

500,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

500,000 

รวม - - - - 1 500,000 - - - - 1 500,000 
รวมทัง้สิ้น - - - - 17 4,850,950 - - - - 17 4,850,950 

 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจัดหาเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง
ส าหรับประชาชนทั่วไป
หมู่ที่ 1 
( เดิมปรากฏหน้า 68   
ข้อ 18 ) 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเล่นกีฬาการออก
ก าลังกาย 
 

1 โครงการ - - - 200,000 - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เลน่
กีฬาสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 
เปลี่ยนแปลง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลมุเคร่ืองออกก าลังกาย
พร้อมจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย  หมูท่ี่ 1 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
ประชาชนต าบล                 
นาโสม  
 

1 โครงการ - - 142,000 - - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิน่ เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสงัคมคุณภาพน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดหาเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง
ส าหรับประชาชนทั่วไป
หมู่ที่ 2 
( เดิมปรากฏหน้า 66   
ข้อ 12 ) 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเล่นกีฬาการออก
ก าลังกาย 
 

1 โครงการ - - - 200,000 - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เลน่
กีฬาสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 
เปลี่ยนแปลง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลมุเครื่องออกก าลังกาย
พร้อมจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย  หมู่ที่ 2 

เพือ่เป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
ประชาชนต าบล                 
นาโสม  
 

1 โครงการ - - 142,000 - - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดลพบุรี ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสรา้งลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมเครื่อง
ออกก าลังกาย หมู่ที่ 3 
( เดิมปรากฏหน้า 69   
ข้อ 22 ) 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเล่นกฬีาการออก
ก าลังกายของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
 

1 โครงการ - - - 550,000 - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เลน่
กีฬาสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 
เปลี่ยนแปลง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลมุเครื่องออกก าลังกาย
พร้อมจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย  หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
ประชาชนต าบล                 
นาโสม  
 

1 โครงการ - - 142,000 - - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.01 



-11- 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุร ีที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจัดหาเครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง
ส าหรับประชาชนทั่วไป
หมู่ที่ 6 
( เดิมปรากฏในหน้า 67   
ข้อ 15 ) 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเล่นกีฬาการออก
ก าลังกายของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
 

1 โครงการ - - 200,000 - - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เลน่
กีฬาสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 
เปลี่ยนแปลง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลมุเครื่องออกก าลังกาย
พร้อมจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย  หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
ประชาชนต าบล                 
นาโสม  
 

1 โครงการ - - 152,000 - - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 



-12- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 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) 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ซับมะกรูด- แยกขวาที่
นานายสุพันธ์ ไชยพันธ์
หมู่ที่ 2 
( เดิมปรากฏในหน้า  
77  ข้อ 4 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
500.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 120,000 
 

- 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ซับมะกรูด – ที่นา       
นางทองจันทร์   จันโพ
ราม  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกวา้ง   
4เมตร ยาว535  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,140ตาราง
เมตรหรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - 97,800 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-13- 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที ่ 2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายเลียบ 2 ฝั่ง
คลองซับมะกรูดถึงไร่
นายถนอม  พรมสวัสดิ์
หมู่ที่ 2* 
( เดิมปรากฏหน้า 86   
ข้อ 31 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
3.50เมตร  ยาว 
500.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 50,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายเลียบ
คลองซับมะกรูด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจร
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรช่วงที่ 1กวา้ง 
3.50เมตร ยาว690  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรช่วงที่ 2
กว้าง 3 เมตร ยาว120 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,775ตารางเมตร
หรือตามงานที่ อบต.ก าหนด 

- - 126,000 - - 1 
โครงการ 

การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-14- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังช่วง
บ้านนายวิเชียร ร่มโพธิ์
ตาลถึงถนนสายสาม
แยกเขาต าบล 4 ไร่นาย
จ าปี พาขุนทด หมูท่ี่ 3 
(เดิมปรากฏในหน้า 80 
ข้อ 14 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
800เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

- - - - 100,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

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) 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังช่วง
บ้านนายวิเชียร ร่มโพธิ์
ตาลถึงถนนสายสาม
แยกเขาต าบล 4 ไร่นาย
จ าปี พาขุนทด หมูท่ี่ 3 
 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมสัญจร
และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50เมตร ยาว1,770
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า6,195ตารางเมตร 
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 

- - 291,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-15- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
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) 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายประจักษ์ 
หงษ์อ่อน หมู่ที่ 3 ถึง           
หมู่ที่ 2 บ้านเขาต าบล  
(เดิมปรากฏในหน้า 80 
ข้อ 14 ) 

เพื่อให้ประชาชนได ้
รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

1 โครงการ 
ผิวการจราจรกว้าง 
3.00  เมตร  ยาว 
300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
ตามงานที่ อบต.

ก าหนด 

- - 660,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

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) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายประจักษ์ 
หงษ์อ่อน หมู่ที่ 3 ถึง           
หมู่ที่ 2 บ้านเขาต าบล  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
4เมตร ยาว200เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800ตารางเมตร ตาม
งานที่ อบต.ก าหนด 

- - 450,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



-16- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
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) 

42 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หลังบา้นนายประจกัษ์
สวัสดี  หมู่ที่ 4 
(เดิมปรากฏในหน้า 90 
ข้อ 42 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
750.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 96,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

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) 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหลังบ้านนาย
ประจักษ์   สวัสดี   
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   4
เมตร ยาว750เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,000ตารางเมตร 
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 137,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-17- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
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) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายบ้านใหม่
ทรัพย์เจริญ  หมู่ที่ 4 
(เดิมปรากฏในหน้า 89 
ข้อ 39) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
750.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- - - 225,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

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) 

6 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกซอย
เจริญสุข หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   4
เมตร ยาว 1,080
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า4,320ตาราง
เมตร ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 490,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-18- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
สายทางรถไฟ  หมู่ที่ 4 
(เดิมปรากฏในหน้า 95 
ข้อ 58 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
1,200.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 1,000,000 1,572,800 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 
เปลี่ยนแปลง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางรถไฟ  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
4เมตร ยาว200เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800ตารางเมตร ตาม
งานที่ อบต.ก าหนด 

- - 459,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและปลอดภัย
มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



-19- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
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) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าไร่ สายข้าง
บ้านนายศักดิ์ชาย         
ช่างภักดี หมู่ที่ 6 
(เดิมปรากฏในหน้า 83
ข้อ 21 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50มตร ยาว   
800เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

- - 165,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

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) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าไร่ สายข้าง
บ้านนายศักดิ์ชาย         
ช่างภักดี หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รบัความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50เมตร ยาว1,455
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า5,092.50ตาราง
เมตรตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 413,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-20- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
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) 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซับงูเหลือม - เขา
สมโภชน์ 5 หมู่ที่  6 
(เดิมปรากฏในหน้า 98
ข้อ 68 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
4.00เมตร  ยาว   
1,200.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

 

- 500,000 - 500,000 2,572,800 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

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) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซับงูเหลือม-เขา
สมโภชน์ 5 (ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50เมตร ยาว1,455
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,092.50 ตาราง
เมตรตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 451,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-21- 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
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) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
บ้านนางสาววันทนา 
ปรีชานนท์ถึงสะพานวัด
ซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 
(เดิมปรากฏในหน้า 
100 ข้อ 73 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง      
3.00เมตร  ยาว   
122 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรอืตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

 

- - - 205,000 - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

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) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างบ้านนางสาว
วันทนา ปรีชานนท์ 
ถงึสะพาน  
วัดซับงูเหลือม  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.00เมตร ยาว 120
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 

- - 204,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



-22- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 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) 

134 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว  หมู่ที่ 6 
(เดิมปรากฏในหน้า 
119 ข้อ 134 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารที่ 
อบต.ประชาสัมพนัธ ์

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - - - 20,000 1 โครงการ รับทราบข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆได้ดีและ
ทั่วถึง 

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) 

11 โครงการติดตัง้หอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน
บ้านซับงูเหลือม                   
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารที่ 
อบต.ประชาสัมพนัธ ์

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - 154,150 - - 1 โครงการ รับทราบข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี
และทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



-23- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
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) 

113 โครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายข่าว
และระบบลกูข่าย
ล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 
อบต.นาโสม 
(เดิมปรากฏในหน้า 
113 ข้อ 113 ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารที่ 
อบต.ประชาสัมพนัธ ์

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - - - 20,000 1 โครงการ รับทราบข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆได้ดีและ
ทั่วถึง 

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) 

12 โครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายข่าว
และระบบลกูข่าย
ล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 
อบต.นาโสม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารที่ 
อบต.ประชาสัมพนัธ ์

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - 500,000 - - 1 โครงการ รับทราบข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี
และทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



-24- 
แผนพัฒนาท้องถิน่ เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบรุ ีที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมหลังใหม ่
(เดิมปรากฏในหน้า 
150 ข้อ 6 ) 

เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานที่ อบต.
นาโสมหลังใหม่ 

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - 1,500,000 - - 1 โครงการ ที่ท าการ อบต.แห่ง
ใหม่มีภูมิทัศน์ที่มี
ความสวยงาม มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน 

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 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมหลังใหม่ 
 

เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานที่ อบต.
นาโสมหลังใหม่ 

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - 500,000 - - 1 โครงการ ที่ท าการ อบต.แห่ง
ใหม่มีภูมิทัศน์ที่มี
ความสวยงาม มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมอืงสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 

2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลมุเครื่องออกก าลังกาย
พร้อมจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย  หมูท่ี่ 1 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
ประชาชนต าบล                 
นาโสม  
 

1 โครงการ - - 142,000 - - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลมุเครื่องออกก าลังกาย
พร้อมจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย  หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
ประชาชนต าบล                 
นาโสม  
 

1 โครงการ - - 142,000 - - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



-27- 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของ
โครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลมุเครื่องออกก าลังกาย
พร้อมจัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย  หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
ประชาชนต าบล                 
นาโสม  
 

1 โครงการ - - 142,000 - - 1 โครงการ เดก็เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

4 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลมุเครื่องออกก าลังกาย
พร้อมจัดซื้อเคร่ืองออก
ก าลังกาย  หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
ประชาชนต าบล                 
นาโสม  
 

1 โครงการ - - 152,000 - - 1 โครงการ เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย มสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายซับมะกรูด –       
ที่นานางทองจันทร์ 
จันโพราม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   4
เมตร ยาว535  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,140ตารางเมตรหรือ
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 

- - 97,800 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายเลียบคลองซับ
มะกรูด หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
สัญจรและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ผิวการจราจรช่วงที่ 1
กว้าง 3.50เมตร ยาว
690  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตรช่วงที่ 2กว้าง 
3 เมตร ยาว120 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,775ตารางเมตรหรือ
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 

- - 126,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

( ผลผลติของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ช่วงบ้านนายวิเชียร  
ร่มโพธิ์ตาล ถึงถนน
สายสามแยกเขาต าบล         
4 ไร่นายจ าปี                 
พาขุนทด  หมู่ที่ 3 

เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50เมตร ยาว
1,770เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า6,195ตาราง
เมตร ตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - 291,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายประจักษ์  
หงษ์อ่อน หมู่ที่ 3 ถึง
หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
4เมตร ยาว200
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ไมน่้อยกว่า
800ตารางเมตร 
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 450,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลติของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหลังบ้านนาย
ประจักษ์  สวัสดี           
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
4เมตร ยาว750
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตรหรือ
พื้นที่ไมน่้อยกว่า
3,000ตารางเมตร 
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 137,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกซอยเจริญสุข 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
4เมตร ยาว 
1,080เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า4,320ตาราง
เมตร ตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - 490,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลติของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางรถไฟ  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
4เมตร ยาว200
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ไมน่้อยกว่า
800ตารางเมตร 
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 459,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าไร่ สายข้าง
บ้านนายศักดิ์ชาย         
ช่างภักดี หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50เมตร ยาว
1,455เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า5,092.50
ตารางเมตรตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 413,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลติของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซับงูเหลือม-เขา
สมโภชน์ 5 (ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว
200เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 800.00 
ตารางเมตรตาม
งานที่ อบต.
ก าหนด 

- - 451,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบ้านนางสาว
วันทนา ปรีชานนท์ ถึง
สะพานวัดซับงูเหลือม 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.00เมตร ยาว 
120เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตาราง
เมตรตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

- - 204,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลติของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการติดตัง้หอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน
บ้านซับงูเหลือม                   
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ อบต.
ประชาสัมพนัธ ์

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - 154,150 - - 1 โครงการ รับทราบข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี
และทั่วถึง 

กองช่าง 

12 โครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายข่าว
และระบบลกูข่าย
ล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่
ในความรับผิดชอบ 
อบต.นาโสม 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ อบต.
ประชาสัมพนัธ ์

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - 500,000 - - 1 โครงการ รับทราบข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี
และทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

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

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

( ผลผลติของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบ์ริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมหลังใหม ่
 

เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานที่ อบต.
นาโสมหลังใหม่ 

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - 500,000 - - 1 โครงการ ที่ท าการ อบต.แห่ง
ใหม่มีภูมิทัศน์ที่มี
ความสวยงาม มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบรุี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ ปี 2561 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

1 งานศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ เครื่องออกก าลัง
กายตามโครงการ
ก่อสรา้งหลังคา
คลุมเครื่องออก
ก าลังกายพร้อม
จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 1 

เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด 
ดังนี้ 
1.อุปกรณ์บริหารแขนหน้าอก(แบบ
ดึงลง) 
2.อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และแขน 
3.เครื่องบริหารขา-สะโพก 
4.อุปกรณ์ปั่นจักรยาน(แบบนั่งตรง) 
5.อุปกรณ์บริหารสะโพก 
6.อุปกรณบ์ริหารทรวงอก-แขน-ขา
(แบบถ่าง-หุบ) 
ราคาตามท้องตลาดหรือราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - 75,500 - - ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
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) 

2 งานศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ เครือ่งออกก าลัง
กายตามโครงการ
ก่อสร้างหลังคา
คลุมเครื่องออก
ก าลังกายพร้อม
จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 2 

เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด 
ดังนี้ 
1.อุปกรณ์บริหารแขนหน้าอก(แบบ
ดึงลง) 
2.อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และแขน 
3.เครื่องบริหารขา-สะโพก 
4.อุปกรณ์ปั่นจักรยาน(แบบนั่งตรง) 
5.อุปกรณ์บริหารสะโพก 
6.อุปกรณ์บริหารทรวงอก-แขน-ขา
(แบบถ่าง-หุบ) 
ราคาตามท้องตลาดหรือราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - 75,500 - - ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
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) 

3 งานศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ เครื่องออกก าลัง
กายตามโครงการ
ก่อสร้างหลังคา
คลุมเครื่องออก
ก าลงักายพร้อม
จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 3 

เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด 
ดังนี้ 
1.อุปกรณ์บริหารแขนหน้าอก(แบบ
ดึงลง) 
2.อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และแขน 
3.เครื่องบริหารขา-สะโพก 
4.อุปกรณ์ปั่นจักรยาน(แบบนั่งตรง) 
5.อุปกรณ์บริหารสะโพก 
6.อุปกรณ์บริหารทรวงอก-แขน-ขา
(แบบถ่าง-หุบ) 
ราคาตามท้องตลาดหรือราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - 75,500 - - ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2562 

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) 

4 งานศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ เครื่องออกก าลัง
กายตามโครงการ
ก่อสร้างหลังคา
คลุมเครื่องออก
ก าลังกายพร้อม
จัดซื้อเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 6 

เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด 
ดังนี้ 
1.อุปกรณ์บริหารแขนหน้าอก(แบบ
ดึงลง) 
2.อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และแขน 
3.เครื่องบริหารขา-สะโพก 
4.อุปกรณ์ปั่นจักรยาน(แบบนั่งตรง) 
5.อุปกรณ์บริหารสะโพก 
6.อุปกรณ์บริหารทรวงอก-แขน-ขา
(แบบถ่าง-หุบ) 
ราคาตามท้องตลาดหรือราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - 75,500 - - ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 03 



-39-           
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2565 
(บาท) 

5 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตาม
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว
หมู่บ้านบ้านซับงูเหลือม                   
หมู่ที่ 6 (งบประมาณโครงการ 
154,150 บาท ) 
ราคาตามท้องตลาดหรือราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - 154,150 - - ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

6 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตาม
โครงการบริหารจัดการระบบหอ
กระจายข่าวและระบบลูกข่าย
ล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ อบต.นาโสม 
(งบประมาณโครงการ 500,000 
บาท ) 
ราคาตามท้องตลาดหรือราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - 500,000 - - ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

แบบ ผ. 03 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
      



 
 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เร่ือง  ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม      
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม เมื่อวันที่  9  ตุลาคม   2562 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อวันที่  15   ตุลาคม   2562   สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  22   
ตุลาคม   2562 

 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   22   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕62 

                               

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 


