รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมวิสามัญ ประจาปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
……………………………
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1.นายสมเดช ปรีชานนท์
2.นายสิงห์โต ดวงสุดา
3.นางสาวทศพร เดชรักษา
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา
5.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง
6.นายหลอด แสงคา
7.นางสังเวียน หงษ์อ่อน
8.นายทองปาน กระจังทอง
9.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร
10.นายอานาจ นามะโนสิทธิ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสมทรง ช้างชนะ
2.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา
3.นายสุรศักดิ์ ป้องโส
4.นางสาวดาราพร โพนเงิน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1.นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย
2.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี
3.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
4.นายสุวรรณ กรทอง
5.นายอานาจ คงสว่าง
6.นางศิริวรรณ บุตรทัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4 ลากิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6 ลากิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
นักทรัพยากรบุคคล

ผู้เข้าประชุม
จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
ผู้ไม่มาประชุม จานวน

10 คน
4 คน
6 คน
/เปิดประชุมเวลา............
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เปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยนายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ไม่มี)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
( ไม่มี )

มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22

ประธานสภา อบต.นาโสม
ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
พร้ อมทั้งได้พิจารณาคัดเลื อกแผนงาน/โครงการตามลาดับความสาคัญของชุมชน เพื่อใช้ใน
การจัดทาข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
นาโสม แล้วนั้น
ในการพัฒ นาตาบลนั้น เมื่อเกิด ปัญ หาความต้องการเร่ง ด่ว น ประชาชนได้รับ ความ
เดือ ดร้อ น หรือ มีป ระเด็น ของการพัฒ นาใหม่ๆ เกิด ขึ้นในพื้น ที่ ถ้า หากมีโ ครงการที่ ป รากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตาบลก็สามารถนาโครงการนั้น ฯ มา
ดาเนิน การเพื่อ แก้ปัญ หาความต้อ งการหรือ พัฒ นาศัก ยภาพในพื้น ที่ค วามรับ ผิด ชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาก็มีความจาเป็นที่ต้องมีการ
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เพิ่มเติมเพื่อให้มีโครงการรองรับต่อการพัฒนา เพราะถ้า ปล่อ ยไว้จ ะทาให้ป ระชาชนได้รับ
ความเดือ ดร้อ น หรือ สูญ เสีย โอกาสในการพัฒ นา ดัง นั้น การเพิ่ม เติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถนาขึ้นมาพิจารณาดาเนิ นการได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น
( ฉบั บ ที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้ อ 22 จึ ง ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้ งที่ 3/2563 เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ในลาดับต่อไปผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของ ร่าง
แผนฉบับนี้ ต่อไป
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ประกอบไปด้วย
คานา
ตามที่ องค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบลนาโสม ได้พิจ ารณาอนุมัติแ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นา ท้อ งถิ ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวัน ที่ 10 มิถุนายน 2562 พร้อ มทั้ง ได้พิจ ารณาคัด เลือกแผนงาน/โครงการ
ตามลาดับ ความสาคัญ ของชุมชน เพื่อใช้ใ นการจัดทาข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม แล้วนั้น
ในการพัฒ นาตาบลนั้น เมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่ว น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ มี
ประเด็น ของการพัฒ นาใหม่ๆเกิด ขึ้น ในพื้น ที่ ถ้าหากมีโ ครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น แล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลก็สามารถนาโครงการนั้น ฯ มาดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒ นาศักยภาพในพื้นที่
ความรับ ผิด ชอบขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลได้ แต่ถ้า ไม่มีป รากฏอยู่ใ นแผนพัฒ นาก็มีค วามจาเป็น ที่ต้อ งมีก าร
เพิ่ม เติม เพื่อ ให้มีโ ครงการรองรั บ ต่อ การพัฒ นา เพราะถ้า ปล่อ ยไว้จ ะทาให้ป ระชาชนได้รับ ความเดือ ดร้อ น หรือ
สู ญเสี ย โอกาสในการพัฒ นา ดังนั้ น การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถนา
ขึ้น มาพิจ ารณาดาเนิน การได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม
ครั้ งที่ 3/2563 เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
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สารบัญ

หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1
3

ส่วนที่ 2 การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

4

เพิ่มเติม
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

6

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

7

ภาคผนวก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

......................................
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งจัดทาขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามขั้นตอนนี้ ”
ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
เหตุผลและความจาเป็น ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายอานาจ ฤทธิ์บารุง ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
หนังสือเลขที่ 1 /2563 ลงวันที่ เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )
ทางสานักปลัดจึงได้แจ้งเพื่อขอเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อที่สามารถนาโครงการไปจัดทา
งบประมาณรายจ่าย ได้
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีระบบประปาหมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมรับผิดชอบ
ให้บริการน้าประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ตาบลนาโสม จานวน 2,650 คน จานวนหลังคาเรือน 1,034 ครัวเรือน
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้านในตาบลนาโสม ได้ใช้น้าอุปโภคบริโภค แต่ด้วยปัจจุบันเกิดน้าประปาไม่ไหล
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สาเหตุเนื่องจากตัวเครื่องสูบน้า หรือซัมเมอร์สเสีย และองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ได้แจ้งเพื่อขอเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่สามารถนาโครงการไปจัดทางบประมาณรายจ่าย ได้

หน้ า 5 จาก 16

ส่วนที่ 1
บทนา
................................................................................................................................................................
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรื อแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ชุมชนได้
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
“การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
หน้ า 6 จาก 16

-4(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”

หน้ า 7 จาก 16

-5-

ส่วนที่ 2
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

หน้ า 8 จาก 16

-6-

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
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- 7-

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

ปี2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

2
2
2

781,700
781,700
781,700

หน้ า 10 จาก 16

ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

2
2
2

781,700
781,700
781,700

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
ที่

4.2 แผนงานการพาณิชย์
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการเจาะบ่อบาดาล
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
ไว้เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ

ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 80
เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต.
นาโสมกาหนด

2

โครงการก่อสร้างถังประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ไว้เพื่อการอุปโภคและ
5
บริโภคที่เพียงพอ

โครงเหล็กหอถังสูงประปา
ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อม
เจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ พีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้
ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
หรือตามแบบแปลนที่ อบต.นา
โสมกาหนด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
204,700
-

577,000

หน้ า 11 จาก 16

-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการ

ประชาชนมีน้าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคที่เพียงพอ

กองช่าง

-

1 โครงการ

ประชาชนมีน้าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคที่เพียงพอ

กองช่าง

-9แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ที่

แผนงาน

1 การพาณิชย์

หมวด
ครุภัณฑ์
เกษตร

ประเภท
เครื่องสูบน้า
ขนาด
1.5HP220V

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องสูบน้าขนาด
1.5HP220V
จานวน 6 ชุด เพื่อใช้
ในงานกิจการประปา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม
( ราคาตามท้องตลาด
หรือราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

ปี 2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
96,000
96,000
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ปี 2565
(บาท)
96,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ภาคผนวก

หน้ า 13 จาก 16

-ร่าง-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

--------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
อาศัย อานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2561 ข้อ ๒๒ (๓) จึงอนุ มัติและประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่
3/2563 สาหรับเป็นกรอบในการดาเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕63
(นายสมทรง ช้างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอรายละเอียดตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
จนครบถ้วน และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดสงสัยในรายละเอียดหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ใดสอบถาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จึงได้ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาลงมติ ดังนี้
ประธานสภา อบต.นาโสม สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือครับ
การลงมติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เห็นชอบ จานวน 8 เสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือครับ
การลงมติ

ไม่มี

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติเห็นชอบ จานวน 8 เสียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หน้ า 14 จาก 16

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติอื่น ๆ

6.1 รองประธานสภา แจ้งให้ประสานหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดาเนินการ
เนื่องจากต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้านนางสมจิต เจริญฉิม ม.1 และให้
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ดาเนินการตัดต้นไม้ บริเวณบ้าน
นางเพ็ญ ปั้นขอม ม.1 เนื่องจากว่า ต้นไม้ได้ยืนต้นตาย และเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่
เกรงว่าหากมีลมพายุ ต้นไม้อาจโค่นทับบ้านเรือนได้ และอาจจะได้รับอันตราย
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้อนุญาตให้รองประธานสภา ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง และ
ให้ส่วนสานักงานได้ประสานการไฟฟ้าต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบและจะได้ดาเนินการประสานไฟฟ้าต่อไป
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4 นายทองปาน กระจังทอง
ขอให้ประสานสานักงานไฟป่าพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกับสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เนื่องจากอยากได้รับทราบภารกิจของไฟป่า กรณี
หากมีไฟไหม้ในพื้นที่ป่าสาธารณะเช่น ภูเขา เชิงเขา หน่วยงานนี้สามารถทาหน้าที่ดับ
ได้หรือไม่ จึงอยากให้ประสานเพื่อเข้าร่วมประชุมกับทางสภาแห่งนี้
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4 นายทองปาน
กระจังทอง ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง และให้ส่วนสานักงานได้
ประสานกับหน่วยงานไฟป่าจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมในคราวต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบและจะได้ดาเนินการประสานไฟป่าจังหวัดลพบุรีต่อไป
ปิดการประชุมเวลา 11.10 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่... 13..... เดือนเมษายน พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )
( นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 6
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