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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5  ประจ าปีพ.ศ.2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่   28   เดือนธันวาคม    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.นายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
8.นางอุไรวรรณ์  ใจเอื้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
9.นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
10.นายอ านาจ   น ามะโนสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
           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.นายสุรศักดิ์ ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร นักพัฒนาชุมชน 
9.นางสาวจามรี  ทับพุ่ม  เจ้าพนักงานพัสดุ 
 รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
1.นางสังเวียน   หงษ์อ่อน          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 ลากจิ 
2.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 ลาป่วย 
3.นางศิริวรรณ บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล  ลากิจ 
 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 านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสมที่เข้าประชุม มีจ านวน 9 คน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 3 คน ได้แก่             
1.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 ขออนุญาตลากิจ  2.นายศักดิ์ชาย ช่าง-
ภักด ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6 ลาป่วย และ 3.นางศิริวรรณ บุตรทัน นักทรัพยากรบุคคล   
ลากิจ และองค์ประชุม มีจ านวนเกินกึ่งหนึ่ง จึงได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เปิด
ประชุมสภาต่อไป 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้น าผู้เข้าประชุมไหว้พระสวดมนต์ 
และเปิดการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการด าเนินการส าหรับอาคารที่อยู่ริมเชิงลาดหรือบ่อน้ า 
(หนังสืออ าเภอชัยบาดาล ที่ ลบ 0318/4666 ลว 15 ธ.ค.63) 

ตามท่ีได้เกิดเหตุอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 3 ชั้น หมู่ที่ 2  ต าบลพันท้ายนรสิงห์ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เกิดการทรุดตัวท าให้อาคารเอนไปทางบ่อน้ า
ด้านหลังอาคาร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 3 นั้น เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความ
สูญเสียในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน จะเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว จึงขอให้จังหวัด
ซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการด าเนินการส าหรับอาคารที่ก่อสร้าง 
บริเวณริมเชิงลาดหรือบ่อน้ าหรือบนพ้ืนที่ซึ่งได้มีการถมบ่อน้ าเดิมเพ่ือก่อสร้างอาคาร ดังนี้ 

1.กรณีอาคารที่ก่อสร้างไว้เดิม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการแจ้งเจ้าของ
อาคาร ที่อยู่ริมเชิงลาดหรือบ่อน้ า หากพบว่าสภาพดินของเชิงลาดหรือตลิ่งของบ่อน้ ามี
สภาพไม่ปลอดภัยอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือมีความผิดปกติที่
โครงสร้างหรือองค์ประกอบอาคาร เช่นเสา คานหรือผนังมีรอยแตกร้าว ให้เจ้าของอาคาร
จัดหาวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตรวจสอบแก้ไข และ
ท าการป้องกันการพังทลายของเชิงลาดหรือตลิ่งของบ่อน้ า ตามแนวทางในมาตรฐานของ
เรื่องดังกล่าวที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐานการป้องกัน การพังทลายส าหรับงานขุดดินและ
ถมดินกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1912-52) 

2. กรณีการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือการด าเนินการตรวจสอบ
รายการค านวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ตามมาตรา 39 ตรี 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2558  ภายหลังที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39  ทวิ  แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2558  รายการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคาร หากเป็นการ
ก่อสร้างบริเวณ ริมเชิงลาด บ่อน้ า หรือบริเวณพ้ืนที่ซึ่งได้มีการถมบ่อน้ าเดิม ให้วิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้
ออกแบบและค านวณโดยค านึงถึง การป้องกันผลกระทบกับอาคารในระยะยาว จากการ 
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เคลื่อนตัวของถึงลาดหรือตลิ่งของบ่อน้ าที่ท าให้ฐานรากทรุดตัวโดยรอบคอบแล้ว โดยให้
วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ อาบน้ าหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานงานฐานรากของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (มยผ.1105-52) หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการป้องกันการพังทลาย
ส าหรับงานขุดดินและถมดินกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1912-52) หรือหลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานอ่ืนๆมาประกอบในการออกแบบและค านวณด้วย กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
ในภายหลังและพบว่า วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณไม่ได้ออกแบบและค านวณตามหลัก
วิชาการดังกล่าว ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งชื่อและการกระท าของวิศวกรผู้นั้นให้สภาวิศวกร 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส าหรับอ าเภอขอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 เรื่อง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 

        ( หนังสืออ าเภอชัยบาดาล ที่ ลบ 0023/4649 ลว 15 ธันวาคม 2563) 
-สิ่งที่ส่งมาด้วย -ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6782 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือหารือกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                    
พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  กรณีท่ีผลของการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาและให้ความเห็นตอบข้อหารือดังกล่าว ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด         
ที่ กค (กวจ)  0405.4/47773  ลงวันที่ 28 กันยายน 2563  ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึง
แจ้งข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี    2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  
  พ.ศ.2563    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 

มติที่ประชุม        - 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
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       (ไม่มี) 

มติที่ประชุม         - 

ระเบียบวาระท่ี    5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร  โครงการ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ  150,000 บาท   

เหตุผลและความจ าเป็น 

เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นสถานที่
เตรียมรับรองบุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการที่มาตรวจเยี่ยม พักอาศัยหรือเพ่ือประโยชน์
อ่ืนๆ  

ดังนั้น กองช่างจึง เสนอญัตติขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร  โครงการ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ  150,000 บาท   

ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภา อบต.นาโสม    ได้ให้สมาชิกสภา พิจารณา และถามว่า 
   1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จ านวน 8 คน 

   2.สมาชิกสภาท่าน พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้น 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม   ไม่มี 

   3.งดออกเสียง 
ประธานสภา อบต.นาโสม    ผมของดออกเสียงครับ 

มติที่ประชุม  1.มีมติอนุมัติ ให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 8 เสียง 
   2.ไม่อนุมัติ ไม่มี 
   3.งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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5.2 ญัตติเพื่อทราบ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 
2561 – 2565 )  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาท้องถิ่น) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจอีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  

    กฎหมาย/ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ( ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยวกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 
2 ) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(5)ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”  
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 
2561 – 2565 )  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร 
1.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือตั้ง
ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น 
2.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 –2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น 
3. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผย  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ประธานสภา อบต.นาโสม          ได้กล่าวเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม น าเสนอรายงานผลต่อสภา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลนาโสม ทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 
14  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-เดือนกันยายน พ.ศ.
2563) และรายงานพร้อมเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  
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ดังนั้น ผมจึงขอรายงานและเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ต่อสภา ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ปัญหาและอุปสรรค 

1.เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) มติคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ 
โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ทันปี งบประมาณ พ.ศ.2563 

2.จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก เกินศักยภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม จะด าเนินการได้ทุกโครงการ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ท าได้
น้อยมากเม่ือเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อย ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ได้ทัน จึงท าให้มา
ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2563 
ข้อเสนอแนะ 

1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และ
งบประมาณ รวมทั้งต้องค านึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละปี
คิดเป็นจ านวนร้อยละเพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้จ านวนโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ของแต่
ละปี ตามแผนพัฒนาคิดเป็นจ านวนร้อยละลดลง 

2.ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการตามที่ได้บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ 
3.การตั้งงบประมาณรายจ่ายแต่ละด้าน ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือ
ลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ผมจึงขอรายงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ทราบ ส่วนรายละเอียดนั้น ขอ
อนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้เสนอต่อสภา ครับ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  อนุญาตขอเชิญครับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้น าเสนอรายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
         (ได้น าเสนอตามเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 109 หน้า ) 
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 ส่วนที่ 1 บทน า                                  หน้า 1 - 7 
  -ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  -วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 

-ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
-เครื่องมือของการติดตามและประเมินผล 
-ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล          หน้า 8 - 80 
-ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
-การติดตามและประเมินผล การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิง
ปริมาณ 
-การติดตามและประเมินผล การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิง
คุณภาพ 

ส่วนที่ 3  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                  หน้า 81 - 85 
-สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
-ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ภาคผนวก 
1.ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     ลงวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
2.รายงานผลระบบ e-Plane 

   ที่เสนอรายงานมาท้ังหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่คะ 
ประธานสภา อบต.นาโสม  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา อบต.นาโสม  หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพ่ือทราบครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติอื่น ๆ  

ประธานสภา อบต.นาโสม  มีท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ 
นายก อบต.นาโสม        เรียนท่านประธานสภา อบต.นาโสม ผมขอเสนอญัตติด้วยวาจา จ านวน 2 ญัตติครับ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  อนุญาต ขอเชิญเสนอครับ ผมขอน าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ38 
วรรคห้า มาใช้บังคับ 

นายก อบต.นาโสม เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ผมนายสมทรง ช้างชนะ            
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาครับ  
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6.1 ญัตติ เพ่ือพิจารณารับมอบ ระบบน้ าบาดาล (แหล่งน้ าขนาดเล็ก) การบริหารระบบน้ า
บาดาล เลขที่ 6303(704) /42 
   ตามโครงการส ารวจและพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ าดิบ ภายใต้โครงการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี2562/63 งบกลางรายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบประมาณ 1,182,300 บาท/แห่ง 
จากผู้ส่งมอบ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดยต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ า
บาดาล เขต 3 (สระบุรี)   

ตามรายการ ดังนี้ 

1. ที่ตั้ง บ้านนาโสม  หมู่ที่ 1 
ต าบลนาโสม    อ าเภอชัยบาดาล    จังหวัดลพบุรี 
พิกัด โซน 47P     UTM E 747876     UTM N  1683520 

โดยมีพัสดุครุภัณฑ์ /รายการสิ่งก่อสร้างของระบบน้ าบาดาล ดังนี้ 

ล าดับที่ พัสดุครุภัณฑ์ /รายการสิ่งก่อสร้างของระบบน้ าบาดาล จ านวนหน่วย
(นับ) 

    1 บ่อน้ าบาดาล ขนาด 150 ม.ม.(6นิ้ว) พร้อมระบบสูบน้ า
บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (อัตราการสูบน้ าบาดาล
รวม ไม่เกิน 10 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง)  
หมายเลขบ่อ 6312D012 ความลึกบ่อ 43 เมตร 
เครื่องสูบน้ า ขนาด 3 แรงม้า (380 โวลท์ 3 เฟส) 
ท่อสูบน้ า ขนาด 2 นิ้ว ระยะท่อสูบ 18 เมตร 

 1 (บ่อ-ชุด) 

     2 ถังส ารองน้ าส าเร็จรูป ขนาดความจุ 6,000 ลิตร  1 ชุด 
3 เครื่องก าเนิดพลังงานไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 380 โวลท์  1 เครื่อง 
4 ถังกรองสนิมเหล็ก  1 ชุด 
5 ท่อกระจายน้ าและจุดจ่ายน้ า 

-ท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
-จุดจ่ายน้ าถาวร (งวงช้าง) พร้อมอุปกรณ์ 

 
 550 เมตร 
 1 แห่ง 

6 ป้ายโครงการ  1 ป้าย 
ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก 
จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม พิจารณา 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ตามท่ีท่านนายก ได้เสนอมานั้น โครงการนี้ได้ตั้งอยู่ หลัง ที่ท าการ อบต.นาโสม หลังเก่า  
ทุกท่านสามารถไปดูได้ครับ ผมจะให้ท่านสมาชิกพิจารณา และขอมติครับ 

1.สมาชิกสภาท่านใด มีมติอนุมัติรับมอบระบบน้ าบาดาล (แหล่งน้ าขนาดเล็ก) ขอให้ยกมือ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือ จ านวน 8 คน 
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   2.สมาชิกสภาท่านใด มีมติไม่อนุมัติรับมอบ ขอให้ยกมือครับ 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ไม่มีผู้ใดยกมือ 

   3.งดออกเสียงครับ 
ประธานสภา อบต.นาโสม     ผมงดออกเสียงครับ 

มติที่ประชุม  1.มีมติอนุมัติรับมอบระบบน้ าบาดาล (แหล่งน้ าขนาดเล็ก) จ านวน 8 เสียง 
   2.มีมติ ไม่อนุมัติ จ านวน ไม่มี 
   3.งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ประธานสภา อบต.นาโสม     ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร  ขณะนี้ เป็นเวลา 12.00 น. ผมขอพักการ 
ประชุม ช่วงแรก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และขอเชิญ เข้าประชุม ช่วงที่สอง ใน
เวลา 13.00 น.ครับ ขอพักการประชุมครับ 

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

ประชุมช่วงท่ีสอง เวลา 13.00 น. 

นายก อบต.นาโสม เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ผมนายสมทรง ช้างชนะ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาครับ  
ประธานสภา อบต.นาโสม  ขอเชิญครับ 

6.2.ญัตติ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ที่จ าเป็นต้องปรับ 
สภาพแวดล้อมอย่างเร่งด่วน 
  เหตุผลและความจ าเป็น 
 ด้วยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย จึงขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ด าเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน มีความจ าเป็นต้องปรับ
สภาพแวดล้อมอย่างเร่งด่วน จ านวน  3 ราย 

เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา อบต.นาโสม   ได้ให้นักพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียด คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือก 
นักพัฒนาชุมชน  แจ้งรายละเอียด ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0005/ว 5489 ลงวันที่  พฤศจิกายน  

2563  
เรื่อง ขอความร่วมมือส ารวจความต้องการปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจความต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยผู้สูงอายุ นั้น 
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ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ลพบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในการด าเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลพบุรี จึงขอความร่วมมือท่านด าเนินการคัดเลือก รายชื่อผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน จ าเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมอย่างเร่งด่วน จ านวนไม่เกิน 3 ราย ให้
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 
1 หรือทางโทรสาร หมายเลข 036-770168 ภายในวันจนัทร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
คุณสมบัติ  -เป็นผู้สูงอาย ุ
    -ประสบปัญหาความเดือดร้อน จ าเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมอย่างเร่งด่วน  
งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร รายละ 20,000 บาท 

ประธานสภา อบต.นาโสม  มีผู้ใดจะเสนอหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4            ดิฉนันางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย ขอเสนอ นางวิเชียร ผาสุก ม.4 คะ 
ประธานสภา อบต.นาโสม  มีผู้ใดจะเสนอ ขอเชิญครับ 
รองประธานสภา อบต.นาโสม  ม.1 เสนอนางต่วน จิตต์จ านง ครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  (นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง)  ไม่มีคะ  แต่หมู่ที่ 3 มีผู้สูงอายุที่เคยมาแจ้งว่า มีผู้ประสงค์ร้ายปีนเข้า 

หา แต่จ าชื่อไม่ได้คะ ให้นักพัฒนาชุมชน ประสานถาม สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ในรายละเอียดคะ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 (นางดาวเรือง ฉิมสุนทร)  ไว้รอรอบหน้าคะ 
ประธานสภา อบต.นาโสม    ส าหรับม.6 เสนอนางบุญชู ปิ่นข าครับ   

มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4  (นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย)  บ้านนางค าผอง เครือค าก็สภาพแย่คะ ส่วนบ้านนางน้อย พานรินทร์ นั้น  

อยากเสนอแต่บ้านปลูกบนที่ดินผู้อ่ืน เกรงว่าจะมีปัญหาคะ 
ที่ประชุม  ให้เสนอผู้สูงอายุ หมู่ที่3 แทนนางต่วน จิตต์จ านง เนื่องจากได้รับงบประมาณแล้ว อาจจะ 

หาผู้ด าเนินการสร้างบ้านไม่ได้ เพราะว่าลูกหลานของนางต่วน ไม่ยอมท าอะไรเลย รอรับ
การช่วยเหลืออย่างเดียว จึงให้เสนอ ม.3 แทน  

มติที่ประชุม  มีมติคัดเลือกผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้ 
   1.นางวิเชียร ผาสุก  ม.4 
   2.นางบุญชู ปิ่นข า   ม.6 
   3.นางจ าเนียร  หงษ์อ่อน ม.3 
ประธานสภา อบต.นาโสม  มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ 
   6.3 เรื่อง สถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปลัด อบต.นาโสม  ได้ปรึกษาท่ีประชุม ในสถานที่จะตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 
รองนายก อบต.นาโสม นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม  ได้แจ้งว่าใช้บริเวณ หน้าที่ท าการ อบต.หลังใหม่ 
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ที่ประชุม ได้เห็นชอบให้ตั้งบริเวณริมถนนด้านหน้า ที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หลัง
ใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง ได้
แจ้งว่า สามารถใช้ห้องน้ าบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.2 ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ขนย้าย
สิ่งของมาไว้ในห้องประชุม 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
ประธานสภา อบต.นาโสม   มีผู้ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา 14.00 น. 

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

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

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

บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   

เมื่อวันที่... 24..... เดือนธันวาคม  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  

   
 

 


