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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 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย  เงิ นสะสม หรืองบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน นั้น 

  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 5/2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
เพ่ือน าไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5/2564 
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...................................... 

ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ( 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 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 าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
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 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ” 

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

บันทึกข้อความส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เลขที่ 537/2564 วันที่ 2 มิถุนายน  2564 เรื่อง 
การประมาณการราคาโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบและหนังสือสั่งการ  สามารถตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการได้ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 จ านวน    6   โครงการ  
ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกลุ่มไร่นางทิพย์วิมล   ทรัพย์อเนก  หมู่ที่ 2 
 2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางแอ๋ว จั่นฉุน หมู่ที่ 3 
 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยบ้านนายไพฑูรย ์     เอ่ียมเล    หมู่ที่ 3 
 4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt concrete  สายเจริญสุข  หมู่ที่  4 
 5. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าบ้านสามแยกเขาต าบล หมู่ที่ 3   
  - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน  12  จุด ตรงจุดทางแยกเขาต าบล 
 6. โครงการบริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ อบต.นาโสม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือเพ่ิมเติมไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 หรือตั้งงบประมาณจาก
งบประมาณหน่วยงานอ่ืน  จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ งบประมาณ คุณลักษณะ 
ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้มีความสอดคล้องและถูกต้อง สามารถตั้งงบประมาณด าเนินการ
ต่อไป 
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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 โดยสอดคล้องกบั แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมี
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 

 
วัตถุประสงค์ของการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถปุระสงคต์ามโครงการพฒันาทีก่ 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
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

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

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

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิน่ทีเ่ปลี่ยนแปลงได้รับความเหน็ชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิน่ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันทีผู่้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

ด้วยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
งบประมาณภายใตรู้ปแบบการจ าแนกงบประมาณท่ีมีหนังสือสั่งการก าหนดไว้หลายฉบับ ประกอบกับไดม้ีการตรากฎหมาย
และออกระเบียบเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบบั ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ออกใหม่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการจัดท างบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25463 ข้อ 5 ยกเลิกรูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ) ใช้การจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย รูปแบบการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ แบบค าของบประมาณเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีความเชื่อมโยงโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์จงัหวัด  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่ปรับปรุงขึ้นใหม ่ ทั้งนี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ 2565   เป็นต้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5/ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบรุี  
 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
1 
- 

 
 
 
 

500,000 
- 

 
 
 
 
1 
4 

 
 
 
 

300,000 
508,000 

 
 
 
 

2 
4 

 
 
 
 

800,000 
508,000 

รวม - - - - - - 1 500,000 5 808,000 6 1,308,000 
รวมทัง้สิ้น - - - - - - 1 500,000 5 808,000 6 1,308,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน 
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 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายเข้าไร่นางทิพย์
วิมล ทรัพย์เอนกถึงไร่
นางสุวรรณ  รามสูตร 
หมู่ที่ 2* 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

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

- - 47,000 - - 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายกลุ่มไร่นาง
ทิพย์วิมล ทรัพย์เอนก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.00 เมตร ยาว 
210  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตร 
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
630 ตารางเมตร
หรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - - 41,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน 
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) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยบ้านนางแอ๋ว  
จั่นฉุน  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รบัความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.00เมตร ยาว
80.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - 30,000 
 

- 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยบ้านนางแอ๋ว  
จั่นฉุน  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50 เมตร ยาว
160.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.25 มี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
560 ตารางเมตร 
เมตรหรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 

- - - - 
 

36,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน 
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) 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายไพฑูรย์
เอี่ยมเล หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00เมตร ยาว 
257.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร เมตรหรือตาม
งานที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 77,100 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายไพฑูรย์
เอี่ยมเล หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50 เมตร ยาว 
230.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 805 ตาราง
เมตร เมตรหรือตาม
งานที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 131,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย Para 
– asphalt concrete         
เจริญสุข หมู่ที่  4* 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง
4.00เมตร  ยาว   
950.00เมตร หรือ
ตามงานที่ อบต.
ก าหนด 

- - - - 780,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Asphalt 
concrete         
เจริญสุข หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00 เมตร ยาว 
220.00  เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร เมตรหรือ
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 
 

- - - - 300,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากขึ้น 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



-11- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน 
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) 

5 โครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายข่าว
และระบบลกูข่าย
ล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต.นาโสม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
รับข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและทาง
อ่ืนอย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 โครงการ 
หรือตามงานที่ อบต.

ก าหนด 

- - - 50,000 - 1 โครงการ ประชาชนได้มีรับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและ
ทางอื่นอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายขา่ว
และระบบลกูข่าย
ล าโพงเสียงไร้สายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต.นาโสม 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีรับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการและ
ทางอื่นอย่างทั่วถึง 

จ านวน 1 โครงการ 
หรือตามงานที่ อบต.

ก าหนด 

- - - 500,000 - 1 โครงการ ประชาชนได้มีรับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและ
ทางอื่นอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน 
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) 

6 โครงการติดตัง้ไฟฟ้า
ส่องสว่างทางเข้าบ้าน
สามแยกเขาต าบล         
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้ มีแสงสวา่งใน
การคมนาคมสัญจร มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน 
 

จ านวน 1 โครงการ 
หรือตามงานที่ สนง.
การไฟฟ้าหรืออบต.

ก าหนด 
 

- - - - 200,000 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ 
มีแสงสว่าง มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการติดตัง้ไฟฟ้า
ส่องสว่างทางเข้าบ้าน
สามแยกเขาต าบล         
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ มีแสง
สว่างในการ
คมนาคมสัญจร มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

จ านวน 1 โครงการ 
ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง
จ านวน 12 จุด หรือ
ตามงานที่ สนง.การ

ไฟฟ้าหรืออบต.
ก าหนด 

 

- - - - 300,000 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ 
มีแสงสว่าง มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที ่ 2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 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) 

1 โครงการบริหาร
จัดการระบบหอ
กระจายข่าวและ
ระบบลูกข่ายล าโพง
เสียงไร้สายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบต.นาโสม 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีรับข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ
และทางอ่ืนอย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน 1 โครงการ 
หรือตามงานที่ อบต.

ก าหนด 

- - - 500,000 - 1 โครงการ ประชาชนได้มีรับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการและ
ทางอื่นอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการติดตัง้
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางเข้าบ้านสาม
แยกเขาต าบล         
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ มีแสง
สว่างในการ
คมนาคมสัญจร มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 

จ านวน 1 โครงการ 
ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง
จ านวน 12 จุด หรือ
ตามงานที่ สนง.การ

ไฟฟ้าหรืออบต.ก าหนด 
 

- - - - 300,000 1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ 
มีแสงสว่าง มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเทีย่ว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายกลุ่ม
ไร่นางทิพย์วิมล 
ทรัพย์เอนก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.00เมตร ยาว 210  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
630 ตารางเมตรหรือ
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 41,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังซอยบ้าน
นางแอ๋ว  จั่นฉุน  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50 เมตร ยาว
160.00  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560 ตาราง
เมตร เมตรหรือตามงาน
ที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 
 

36,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกซอยบ้านนาย
ไพฑูรย์เอ่ียมเล หมู่
ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
3.50 เมตร ยาว 
230.00  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร มี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 805 
ตารางเมตร เมตรหรือ
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 131,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
Asphalt 
concrete         
เจริญสุข หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

ผิวการจราจรกว้าง   
4.00 เมตร ยาว 
220.00  เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 880 ตาราง
เมตร เมตรหรือตามงานที่ 
อบต.ก าหนด 
 

- - - - 300,000 1 โครงการ การคมนาคมสัญจร
ของประชาชนและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกมากข้ึน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
      



 
 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เร่ือง  ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม      
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม เมื่อวันที่  18   มิถุนายน   2564 และ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภา  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 4   ครัง้ที ่   1/2564  เมื่อวันที ่ 1  กรกฎาคม   2564 

 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 จึงอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 ส าหรับเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64                                                          

 

              (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 


