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เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้รายงานจานวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่เข้าประชุม มีจานวน 9 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอลา
กิจ จานวน 1 คน จานวนองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้นา
ผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมทั้งเปิดประชุมต่อไป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้เปิดประชุมเมื่อเวลา 09.45 น.
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงานขุดลอกตะกอนดิน
ปตร.ลาสนธิ ม.3
(หนังสือจากโครงการชลประทานลพบุรี ที่ กษ 0319.06/ลบ.97/63 ลงวันที่ 5
ตุลาคม 2563)
ด้วยจังหวัดลพบุรีโดยโครงการชลประทานลพบุรีจะดาเนินการขุดลอกตะกอนดิน
ปตร.ลาสนธิหมู่ที่ 3 ท้องที่ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามแผนงาน
โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง
ประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดาเนินงาน โครงการชลประทานลพบุรี จึงขอ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขุดลอกตะกอนดิน ปตร.ลาสนธิหมู่ที่ 3 ตามแผนงานที่
กาหนดข้างต้น ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ จาปาทิพย์ หัวหน้าฝุายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 2 โทร 087-1058095 เป็นผู้ติดต่อประสานงานและชี้แจงรายละเอียด
เรื่องนี้โดยตรงต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้าทราบโดย
ทั่วกันและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
รับทราบ
1.2 เรื่องประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)
หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0017.2/ว4289 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ด้วยศูนย์บริการสถานการณ์โควิด 19 มท. แจ้งประกาศกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 มาเพื่อทราบและดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 การแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ จังหวัดลพบุรีจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา ช่วยปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1) กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาต่อไป สาหรับอาเภอทุกอาเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
ด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www. ลพบุรี.
go.th หัวข้อหนังสือแจ้งหน่วยราชการหรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา
เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม(ฉบับที่ 1)
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใบประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2563 แล้วฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยดาเนินการให้เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนั้น
เพื่อประโยชน์ในการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
และผ่อนคลายให้ดาเนินการหรือจะทากิจกรรมบางอย่างได้ และเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการทากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต การออกกาลัง
กาย การเล่นกีฬา การฝึกซ้อม รายการแข่งขันกีฬา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่
14 คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โควิด 19 ที่ 9/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา
9 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่
8 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงประกาศคู่มือการ
ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ฉบับที่ 1 ดังนี้
1. ผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้องดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ
กิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2. ผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ตามจานวนผู้ชมการแข่งขันกีฬาในสนาม
กีฬา จาแนกตามประเภทสนามกีฬา ลักษณะการเชียร์ในแต่ละชนิดกีฬา โดยให้พิจารณา
จากัดจานวนผู้ชมการแข่งขันกีฬา ตามระดับบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
covid-19 ภายในประเทศ ดังนี้
2.1 สนามกีฬากลางแจ้ง สาหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงดัง
ให้จากัดจานวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน
4,000 คน
2.2 สนามกีฬากลางแจ้ง สาหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงไม่
ดัง ให้จากัดจานวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่
เกิน 6,000 คน
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2.3 สนามกีฬาในร่ม สาหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงดัง ไม่
จากัดจานวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน
1,000 คน
2.4 สนามกีฬาในร่ม สาหรับชนิดกีฬาที่มีผู้ชมการแข่งขันมีการเชียร์เสียงไม่ดัง
ให้จากัดจานวนผู้ชมการแข่งขันได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน
2,000 คน
3. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและสถานที่ดังกล่าว ต้องจัดให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คาแนะนาของทางราชการ
รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยดาเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ
กิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 งานการแข่งขันกีฬา
แบบมีผู้ชม แนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
ลงชื่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตารางจาแนกกีฬาตามลักษณะการเชียร์ในแต่ละชนิดกีฬา
แนบท้ายประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้าน
การกีฬาเพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม
กีฬาที่มีลักษณะการเชียร์เสียงดัง ได้แก่
กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาชักกะเย่อ กีฬาแฮนด์บอล
กีฬาแฮนด์บอลชายหาด กีฬาบาสเกตบอล กีฬาตะกร้อ กีฬาฟุตซอล กีฬาฟุตบอล
ชายหาด กีฬารักบี้ฟุตบอล กีฬามวย กีฬามวยปล้า กีฬาวูซู กีฬายูยิตสู กีฬาโคราช กีฬา
ปันจักสีลัต กีฬาเทควันโด กีฬาโววีนัม กีฬาคาราเต้ กีฬาซูโม่ กีฬายูโด กีฬาเชียร์ กีฬากา
บัดดี้
กีฬาที่มีลักษณะการเชียร์เสียงไม่ดัง ได้แก่
กีฬาจักรยานยนต์ กีฬารถยนต์ กีฬาเจ็ตสกี กีฬาฟุตวอลเลย์ กีฬาคริกเก็ต กีฬาเรือเร็ว
กีฬาเบสบอล กีฬาเรือพาย กีฬากรีฑา กีฬาปีนหน้าผา กีฬาฮอกกี้ กีฬาฮอกกี้น้าแข็ง กีฬา
โรลเลอร์สกี กีฬากอล์ฟ กีฬาเทนนิส กีฬาซอฟท์เทนนิส กีฬาเรือใบ กีฬาวู๊ดบอล กีฬาเป
ตอง กีฬาขี่ม้า กีฬายิงเปูาบิน กีฬายิงปืนรณยุทธ กีฬายิงธนู กีฬาลอนโบวล์ส กีฬาซอฟท์
บอล กีฬาปัญจกีฬา กีฬาว่ายน้า กีฬาโปโลน้า กีฬาระบาใต้น้า กีฬากระโดดน้า กีฬา
เนตบอล กีฬาคอร์ฟบอล กีฬาไคท์บอร์ด กีฬาเพาะกายและฟิตเนส กีฬาแบดมินตัน กีฬา
สนุกเกอร์ กีฬาโบว์ลิ่ง กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาหมากรุก กีฬาหมากล้อม กีฬายกน้าหนัก
กีฬายิงปืน กีฬาบริดจ์ กีฬาฟันดาบ กีฬายิมนาสติก กีฬาลีลาศ กีฬาExtreme กีฬาดาร์ท
กีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง กีฬาสควอช กีฬาอิสปอร์ต กีฬาไทย(กระบี่กระบอง ดาบ
ไทย ว่าวไทย หมากกระดาน เรือยาว) กีฬาทางอากาศและการบิน กีฬาขี่ม้าโปโล กีฬา
จานร่อน กีฬาว่ายน้ามาราธอน กีฬาไตรกีฬา กีฬาวิ่งประเภทถนนและวิ่งเทรล กีฬาดาน้า
ฟินสวิมมิง
รับทราบ
หน้า 4 จาก 79
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1.3 เรื่องส่งคาปรึกษาหรือคาแนะนาตามมาตรา 23 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. 2562
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.3/ 6214 ลงวันที่ 15 ตุลาคม
2563)
ด้วยจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่า คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจา
จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับข้อหารือจากเทศบาลตาบลบางปลา อาเภอเมืองสมุทรสาครว่า
มาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีขอบเขตการใช้
บังคับอย่างไร และรายการประเมินภาษีในระหว่างวันที่ 23 มีนาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 สามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี
บารุงท้องที่ เพื่อประเมินและแจ้งการประเมินย้อนหลัง ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดสมุทรสาคร ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา
91 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. 2562 กาหนดให้กฎหมายว่า
ด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ได้ยังคงใช้บังคับต่อไปในการจัดเก็บภาษี ที่
ต้องเสียหรือที่พึงชาระหรือที่ค้างชาระอยู่ หรือต้องคืนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้
ดังนั้นรายการประเมินภาษีในระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถบังคับใช้กฎหมายภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และภาษีบารุงท้องที่ เพื่อประเมินและแจ้งการประเมินภาษีย้อนหลัง ภายหลังวันที่
1 มกราคม 2563 และใช้บังคับในการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่ง
ค้างชาระ เพื่อนาเงินมาชาระภาษี ซึ่งเป็นภาษีที่ต้องชาระก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับ
คาปรึกษาของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ส่ง
ความเห็นดังกล่าวมา เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 2 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ลงชื่อนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รับทราบ
1.4 เรื่องขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อาเภอปากน้าโพ อาเภอพยุหะคีรี อาเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ พุทธศักราช 2479
หนังสือจังหวัดลพบุรีด่วนที่สุดที่ลบ 0023.5/ว4557 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการหารือจากจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกลางแดด อาเภอเมืองนครสวรรค์ ขอหารือเรื่องการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. 2562 กรณีราษฎรมาแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน หรือนาใบไต่สวนที่มีการเดินสารวจที่ดินมายื่นชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในเขตประกาศหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตหวงห้ามที่ดิน อาเภอปากน้าโพ อาเภอพยุหะคีรี อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
พุทธศักราช 2479 องค์การบริหารส่วนตาบลกลางแดด มีหน้าที่ต้องรับชาระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างประจาจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3
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ประธานสภา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

สิงหาคม 2563 ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่องค์การบริหารส่วนตาบลกลางแดดว่า ตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. 2562 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกลางแดดจึงมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ.
2562 จังหวัดลพบุรีจึงขอส่งความเห็นดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ สาหรับ
อาเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกากับดูแลทราบและถือปฏิบัติด้วย
ลงชื่อ นายศุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี
รับทราบ
1.5 เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0021/ว4544 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้แจ้งการกาหนด
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
2563 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยกาหนดให้มี ผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
ในการนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทด
รองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 จังหวัดลพบุรี ขอ
ส่งสาเนาการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบและดาเนินการ พร้อมแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือเป็น
แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
ลงชื่อ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้วา่ ราชการจังหวัดลพบุรี
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.
2563
หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
กล่าวว่า รายละเอียดมีจานวนทั้งหมด 7 หน้า ถ้าจะแจงทั้งหมด เกรงว่าจะใช้เวลามาก จึง
ขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจสามารถสาเนารายละเอียดเพื่อนาไปศึกษาต่อได้นะครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
( ไม่มี )

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1.ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง งบประมาณคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ขนาด 27U)
ราคา 18,000 บาท
จากเดิม ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงขอเปลี่ยนแปลงจัดซื้อ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานทางครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
รายการ ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
ราคา 18,000 บาท
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภา อบต.นาโสม มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ
1.สมาชิกสภาท่านใด มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภาท่านใด มีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
3.งดออกเสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม ผมงดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง จานวน 9 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.2 ญัตติ เพื่อพิจาณาขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ปุาสงวน(นิคมสหกรณ์) ของ
ประชาชนผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี
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ใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2 กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
ของตาบลนาโสม จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสมจิตร พาพรมราช
หมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม
2. นางสาวกนกนภัส น้อยบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ตาบลนาโสม
ด้วยกรมพัฒนาชุมชน ได้เสนอของบประมาณของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตาม
โครงการรายได้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 โดย
อาเภอชัยบาดาล ได้สารวจประชาชนผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ระยะที่ 2 (งบเงินกู้) เสร็จแล้ว
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ระยะที่ 2 โดยเฉพาะผู้ยื่น
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีพื้นที่ดาเนินการ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ (นิคม
สหกรณ์) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล จึงประสานขอความร่วมมือได้เสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ ตามมาตรา 13/1 แห่ง
พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2559 และขอให้แจ้งผลพร้อมรายงานการประชุม ส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชัย
บาดาลทราบ
ประธานสภา อบต.นาโสม ท่านปลัด พอจะให้รายละเอียดต่อที่ประชุมได้หรือไม่ครับ
ปลัด อบต.นาโสม
สืบเนื่องจาก
1.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร0505/19502
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ตามที่ได้เสนอเรื่อง การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ และขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่า ยังมีส่วนราชการใดเข้า
ทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาตไปเพื่อดาเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
สานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี) สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไปเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสาเนาหนังสือ
ที่ส่งมาด้วยนี้
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ลงมติว่า
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1.เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และหาก
ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อน
ได้รับอนุญาตอีก ให้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สังกัดหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของการ
ยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมตินั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้รวบรวมคาขอ
อนุญาต ของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วนเพื่อส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมปุาไม้) ต่อไป
2.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานัก
นายกรัฐมนตรี (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี) สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
3.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณากาหนดวิธีการที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายในการดาเนินการ กรณีที่
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าใช้พื้นที่ปุาไม้เพื่อทาประโยชน์ในการดาเนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล กรณีที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐนาพื้นที่ปุาไม้ที่ได้รับอนุญาตไปให้ภาคเอกชนเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ต่อ/ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อประโยชน์กิจการ เช่น ธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยว กรณีการตั้งสานักสงฆ์ในพื้นที่ปุา และกรณีการนาที่ดินของเกษตรกรที่
รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ไปให้เอกชนเช่าต่อ
4.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้
4.1 วางแผนและจัดลาดับความสาคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตโครงการที่
ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ( เรื่องการ
เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้) ในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่
โครงการต่างๆ จะต้องหยุดการดาเนินการเพื่อรอผลการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.2 ในระยะต่อไป ให้จัดทาแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนจะต้องดาเนินการเพื่อขออนุมัติ/อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ในแต่
ละประเภท ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ
ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งกาหนดกรอบระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ/อนุญาตทั้งกระบวนการ รวมทั้งให้พิจารณานาระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานด้วย
5.ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีความจาเป็นจะต้องดาเนินโครงการใน
พื้นที่ปุาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป คานึงถึงความพร้อมใน
การดาเนินโครงการอย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนเสนอขออนุมัติ
โครงการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ( เรื่อง การพิจารณาและ
ตรวจสอบความพร้อมในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
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2562 ( เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินงานตามงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ) เพื่อปูองกันมิให้เกิดกรณีการเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีใดๆ ภายหลังจาก
เริ่มดาเนินโครงการไปแล้ว
จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรมทราบด้วยแล้ว
ลงชื่อ นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0211.5/ว 4856 ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2563
เรื่อง การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้
ก่อนได้รับอนุญาต
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2563 และขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมข้อมูล
โครงการ/แผนงานที่เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อ
กระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมคาขออนุญาตจากหน่วยงานในสังกัด ส่งไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมปุาไม้) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อน
ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ปุาไม้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งกรมปุาไม้ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่
เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
1 จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคาขออนุญาตเข้าทาประโยชน์โครงการที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้
1.กรณีพื้นที่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ไปยื่นคาขอที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2.กรณีพื้นที่อยู่ในเขตปุาตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 ไปยื่นคาขอที่
สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่
และให้จังหวัดรวบรวมสาเนาคาขอ (แบบคาขอ ป.ส.17/ป.ส.20/ใบคาขออนุญาตกรณี
ปุาไม้ตาม พ.ร.บ.ปุาไม้) พ.ศ 2484 และ Google Map แสดงขอบเขตบริเวณพื้นที่ที่ขอ
อนุญาต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมจัดทาสรุปทะเบียนการรับคาขอ
ของหน่วยงานที่ดาเนินการไปก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่งให้กระทรวงมหาดไทย
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อจะได้รวบรวมคาขอรายงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป พรุ่งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง
เว็บไซต์ของสานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www www.
ppb. moi.go.th หัวข้อหนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการ
ลงชื่อ นายพรพจน์ เพ็ญพาส
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รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 02 12.2 /ว 4901 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เห็นชอบตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเรื่อง การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้
และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่า ยังมี
ส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปุาไม้
ในการนี้ เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ต้องเข้าไปดาเนินการในพื้นที่
ปุาไม้ ดาเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปุาไม้ กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา
กรณีที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ผ่านการประชุมทางวีดีทัศน์ ( Video Conference) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา
13.30 น. จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และขอให้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สป.(https:// online.pubhtml5.com/ayvh/dslh/index.html) หรือ QR
Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0017.2/ว3686 ลงวันที่ 25 สิงหาคม
2563
เรื่อง การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้
ก่อนได้รับอนุญาต
ตามที่จังหวัดลพบุรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2563 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เรื่องการทา
ประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต และขอให้หน่วยงานสารวจและรายงานข้อมูลโครงการ/แผนงานที่เข้าทา
ประโยชน์พื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่ รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20
สิงหาคม 2563 ซึ่งจังหวัดจะแจ้งให้ทราบเมื่อกรมปุาไม้กาหนดขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับ
การยื่นคาขออนุญาต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
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กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2563 โดยกรมปุาไม้ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทา
ประโยชน์พื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ดังนี้
1.กรณีพื้นที่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ถ้ายื่นคาขอที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2.กรณีพื้นที่ในเขตปุาไม้ ตามพ.ร.บ.ปุาไม้ พ.ศ 2484 ให้ยื่นคาขอที่สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ท้องที่
และให้จังหวัดรวบรวมสาเนาคาขอ (แบบคาขอ ป.ส.17/ป.ส.20/ใบคาขออนุญาตกรณี
ปุาไม้ตาม พ.ร.บ.ปุาไม้) พ.ศ 2484 และ Google Map แสดงขอบเขตบริเวณพื้นที่ที่ขอ
อนุญาต พร้อมจัดทาสรุปทะเบียนการรับคาขอของหน่วยงานที่ดาเนินการไปก่อนได้รับ
อนุญาต ส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อที่
กระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมคาขอรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และกระทรวงมหาดไทย ได้
กาหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาต ผ่านการประชุมทางวีดิ
ทัศน์ ( Video Conference) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยขอให้
จังหวัดเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลา
ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
จังหวัดลพบุรี จึงขอให้ท่านตรวจสอบโครงการ/แผนงาน หากพบว่ามีโครงการ/
แผนงาน ที่เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่ขอให้ท่านดาเนินการ
ยื่นคาขออนุญาตตามแนวทางดังกล่าวพร้อมทั้งส่งสาเนาคาขอให้จังหวัดภายในวันที่ 15
กันยายน 2563 และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านการประชุมทางวีดีทัศน์ ( Video Conference) ใน
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สาหรับนายอาเภอทุกอาเภอ ให้เข้าร่วมฟังการประชุม ณ
ที่ตั้งระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ( jabber) ของจังหวัด แล้วแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์
โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี www. lopburi.go.th หัวข้อหนังสือแจ้ง
หน่วยงานราชการ หรือคิวอาร์โค้ด ท้ายหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการและเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าว
ลงชื่อ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
5.หนังสือนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ที่ลบ 0010(12) /147 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2563
เรื่อง เรื่องตรวจสอบการใช้พื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
เรียน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
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ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งการดาเนินการเพื่อขุดแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและขอ
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบการใช้พื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามรายชื่อที่แนบ
จานวน 13 รายนั้น
นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูล
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
1.บริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาชัยบาดาล) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2517 ที่ มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์รับพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาชัยบาดาล ที่มีสภาพเสื่อมโทรมและ
มีราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทากิน ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
เขตปุาสงวนแห่งชาติ เล่มที่ 256 ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2530 เป็นเวลา 30
ปีจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2560 ปัจจุบันได้ครบกาหนดการขอใช้ประโยชน์ในเขตปุาสงวน
แห่งชาติและอยู่ระหว่างดาเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมปุาไม้
2.การสารวจรังวัดที่ดินในเบื้องต้นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณพ.ศ
2546 ถึง พ.ศ. 2549 ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลแผนที่วงรอบ รายแปลง ปรากฏชื่อ
เกษตรกรผู้แจ้งเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และมีข้อมูลในแผนที่วงรอบรายแปลงจานวน
6 แปลง ดังนี้
1 นายจักรพันธ์ สว่างแสง ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2.นางสมใจ นาคเสนีย์ ตาบลบัวชุม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
3 นายจานงค์ ในพิมาย ตาบลบัวชุม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
4 นายจารูญ ขวัญเพลง ตาบลบัวชุม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
5 นายสาราญ ทองอิ่ม ตาบลหนองผักแว่น อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
6 นางประเทือง โหมโมรี ตาบลซับจาปา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล สานักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การดาเนินงานเพื่อขุดลอกแหล่งน้าเพื่อการเกษตรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จะเป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้าการเกษตรให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นิคมสหกรณ์ชัยบาดาลไม่ขัดข้องที่สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดลพบุรี จะดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ นายชานาญอยู่โต
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล
ทะเบียนรายชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระยะที่
2 ตาบลนาโสม จานวน 2 ราย ได้แก่
1.นางสมจิตร พาพรหมราช เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายอโณทัย พาพรหมราช หมู่ที่ 6
ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
2.นางสาวกนกนภัส น้อยบุ่งคล้า เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายจักรพันธ์ สว่างแสง หมู่ที่ 5
ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
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ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบตั ิ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ขอใช้พื้นที่ปุาสงวน (นิคมสหกรณ์) ของประชาชนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
จานวน 2 ราย ของตาบลนาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม มีสมาชิกท่านสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้นจานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
3.งดออกเสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม ผม งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบ จานวน 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ปุาไม้
ของสานักงาน กสทช.
ตามที่สานักงาน กสทช. ได้ดาเนินการบูรณาการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2559 จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โดยกาหนดให้ติดตั้งแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี
2563 เพื่อให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งจากการดาเนินการพบว่า มีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์ความเร็วสูงกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ปุาไม้ ซึ่งในการขอ
อนุญาตเข้าประโยชน์ในเขตพื้นที่ปุาต้องมีความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบการพิจารณาของกรมปุาไม้
ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี พื้นที่ที่สานักงาน
กสทช. จะขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ปุาไม้ ให้เสนอเรื่องเข้าสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลให้สานักงาน กสทช.ทราบและ
ดาเนินการต่อไป
จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
ประธานสภา อบต.นาโสม สาหรับเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
เหมือน วาระที่ 5.3 มีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติครับ
1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้นจานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
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3.งดออกเสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม ผม งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบ จานวน 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เข้าเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 3 คน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 28 (โดยอนุโลม)
ประธานสภา อบต.นาโสม การเสนอให้นา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้นะครับ วิธีเดียวกันกับเสนอคณะกรรมการสามัญ
ของสภา เชิญเสนอได้เลยครับ
คนที่ 1
ผมนายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1 ขอเสนอ
นายหลอด แสงคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอผู้รับรองครับ
ดิฉันนางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3 ขอรับรอง
คนที่1
ดิฉันนางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5 ขอรับรอง
คนที่2
คนที่ 2
ดิฉันนางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3 ขอเสนอ
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอผู้รับรองครับ
ผมนายหลอด แสงคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2 ขอรับรองคนที่1
ผมนายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1 ขอรับรองคน
ที่2
คนที่ 3
ดิฉันนางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4 ขอเสนอ
นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอผู้รับรองครับ
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ดิฉันนางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2 ขอรับรอง
คนที่ 1
ผมนายอานาจ นามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5 ขอรับรองคนที่
2
ประธานสภา อบต.นาโสม ครบจานวน 3 ท่านแล้วนะครับ ตัวแทนสมาชิกสภา 3 ท่าน ได้แก่
1.นายหลอด แสงคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
2.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
3.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ตัวแทนสมาชิกสภา 3 ท่าน ได้แก่
1.นายหลอด แสงคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
2.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
3.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3

5.5ญัตติ รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ครับ
นายก อบต.นาโสม
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสมทุกท่าน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม
2562 - กันยายน 2563 กระผมนายสมทรง ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เมื่อวันที่
3
ธันวาคม 2556 ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 และมาตรา 58/5 วรรค 5 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การ
บริหารงานของคณะผู้บริหารและการดาเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กระผมจึ งขอรายงานผลการปฏิบัติ งานตามนโยบายการบริ ห ารงานองค์ การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ในช่วงเดือนตุลาคม
2562 – กันยายน 2563 ) ที่ผ่านมา ดังนี้
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1. นโยบายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและสงบสุขของรัฐ
ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ
เฉลิม
ฉลองวันสาคัญของชาติและปกปูองสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในระดับพื้นที่และระดับชาติ ส่งเสริมกิจกรรม
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไ ตย เพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและส่วนรวม รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 12 โครงการ รวมเป็น
เงินงบประมาณเบิกจ่าย 251,517.50 บาท
( สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) รายละเอียด
โครงการมีดังนี้
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1

กิจกรรมน้อมราลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
กิจกรรมน้อมราลึก เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2562
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุม่ สตรีแม่บ้านตาบลนาโสม
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ทางถนน ) ใน
เทศกาลวันสาคัญ –โครงการเฝูาระวังอุบัติภัยเนื่องในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ปี 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ประจาปี
พ.ศ. 2563
อุดหนุนที่ทาการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอชัยบาดาลตาม
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส. อบต. นา
โสม
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ชัยบาดาล ประจาปี 2563
อุดหนุนที่ทาการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอชัยบาดาลตาม
โครงการอุดหนุนอาเภอชัยบาดาลจัดงานรัฐพิธี
โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ : การจัดพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562
โครงการฝึกอบรมต่อต้านสร้างภูมคิ ุ้มกันการใช้
สารเสพติด
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน/หมู่บ้าน ตาบลนา
โสม

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
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งบประมาณ
เบิกจ่าย( บาท )
1,000

หมายเหตุ

1,000
9,852
15,132
11,169
107,762.50
30,000
20,000
25,๐๐๐
12,745

17,857
ไม่ใช้งบประมาณ

ร่วมประชาคมแผน อบต.

2. นโยบายด้านการศึกษา
ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กปฐมวัย เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนในตาบลนาโสม ได้รับโอกาสเท่า
เทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมตลอดชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ได้รับการศึกษา เรี ยนรู้
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อเข้าสู่สังคมในยุคปัจจุบัน มีการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่เพื่อเอื้อต่อการศึกษา
เรียนรู้ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการทั้งสิ้น
จานวน 9 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณเบิกจ่าย 1,294,603.40 .- บาท ( หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสาม
บาทสี่สิบสตางค์ ) รายละเอียดโครงการมีดังนี้
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
( บาท )
1 โครงการสนับสนุนค่าจัดการการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
47,600
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
( ราย
หัว )
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
22,600
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3 ค่าหนังสือพิมพ์ประจาหน่วยงาน อบต.นาโสม
5,040
4 โครงการส่งเสริมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563
38,729
5 โครงการอาหารเสริม ( นม ) สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
42,000
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลนาโสม
6 โครงการอาหารเสริม ( นม ) สาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
283,434.40
สังกัด สพฐ. 3 โรงเรียนในตาบลนาโสม
7 โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
80,160
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
8 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
279,860
บ้านซับงูเหลือม
9 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
206,940
บ้านนาโสม
10 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
288,240
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

3. นโยบายด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยนาหลักพุทธศาสนาและหลักธรรมเป็น
แนวทางให้ประชาชนดาเนินชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดสานต่อถึงชนรุ่นหลัง รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 3
โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณเบิกจ่าย 28,432 .- บาท
( สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน )
รายละเอียดโครงการดังนี้
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
( บาท )
1 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา
432
2 อุดหนุนสานักงานจังหวัดลพบุรี
28,000
- โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา วัน
ไม่ใช้งบประมาณ
ร่วมกิจกรรม
วิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา
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4. นโยบายด้านสาธารณสุข
ได้ดาเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ รณรงค์
ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมและการบริการด้านสุขภาพของกลุ่ม อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาโสม สนับสนุนการควบคุม
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยสร้างขีดความสามารถในการเฝูาระวัง ปูองกัน
ควบคุม และดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้อง รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการทั้งสิ้น
จานวน 6 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณเบิกจ่าย 221,321.91 .- บาท ( สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ ) รายละเอียดโครงการ มีดังนี้
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1
2

โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก ประจาปี 2563
โครงการส่งเสริมการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (
กองทุน สปสช. อบต. นาโสม )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) และ
การจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อปูองกันตนเอง
โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 ( COVID – 19 )
โครงการรณรงค์ ปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโร
นา 2019 (COVID-19)

3
4
5
6

งบประมาณ
( บาท )
46,693.91
25,000

หมายเหตุ

53,000
28,052
40,076

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
10,250 บาท และงบ
สปสช. 17,802 บาท
งบ สปสช.

28,500

งบ สปสช.

5. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
ได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนตาบลนาโสม ได้เล่นกีฬาแต่ละประเภท ตามความ
เหมาะสมและถนัด ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททั้งในตาบลและนอกตาบล สนับสนุนการจัดกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตตาบล เพื่อเลี่ยงต่ออบายมุขและยาเสพติด รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 1
โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณเบิกจ่าย 64,460.- บาท
( หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน ) รายละเอียด
โครงการมีดังนี้
ลาดับ
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนตาบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
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งบประมาณ
( บาท )
64,460

หมายเหตุ

6. นโยบายด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน
ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ทสี่ อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
สนับสนุนการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการตาบล รวมถึงการเตรียมหาเครื่องมือ อุปกรณ์ อานวยความสะดวก ให้แก่ผสู้ ูงอายุ
ผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการทั้งสิน้ จานวน 4 โครงการ
รวมเป็นเงินงบประมาณเบิกจ่าย 4,456,300 .- บาท ( สีล่ ้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน ) รายละเอียดโครงการมี
ดังนี้
ลาดับ
38
39
40
41

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )
3,198,700
1,209,600
48,000
-

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิการ
โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนผูด้ ้อยโอกาส

หมายเหตุ

งบหน่วยงานอื่น

7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรืออานวยความสะดวก
ด้านสถานที่ เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ ให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง เกิดกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุก
ระดับ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือของกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้และเป็นการสานต่อชนรุ่นหลัง สนับสนุนการลงทุนทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาทและโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตาบลนา
โสม ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท เนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19 ) จึง
จาเป็นต้องงดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตามมาตรการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 )

8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ได้ดาเนินการก่อสร้างและบารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพดี สามารถอานวยความสะดวกให้ประชาชนได้สญ
ั จรไปมาอย่าง
สะดวกและเกิดความปลอดภัย สร้างและบารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี
ครอบคลุมและทั่วถึง ปรับปรุง
มาตรฐานการผลิตน้าประปาให้มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอสาหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ตาบลนาโสม สร้างและบารุง
ระบบเสียงไร้สายและหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า โดยพัฒนาแหล่งน้า
เดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างและบารุงรักษาทางระบายน้าให้แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในชุมชน
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับพื้นที่ รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการทัง้ สิ้น จานวน 14 โครงการ รวมเป็นเงิน
งบประมาณเบิกจ่าย 3,709,702 .- บาท ( สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน ) รายละเอียดโครงการมีดังนี้
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ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการบริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลาโพงเสียงไร้
สายที่อยู่ในความรับผิดชอบ อบต.นาโสม
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมูบ่ ้าน บ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นข้างไร่นายจันทร์ นุ่มสาลี หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นและขุดลอกคลองซับมะกรูด หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโสม-หนองใหญ่7 (ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 5 ) หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกลุ่มเข้าไร่สายข้างบ้านศักดิ์ชาย ช่างภักดี
หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกลุ่มเข้าไร่นายทองหล่อ
นามะโน
สิทธิ์ หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางขึ้นเขารังกาส หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองซับมะกรูด หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองใหญ่ 2 (ต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ) หมู่ที่ 5
โครงการปรับบปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 3
(
เชื่อมต่อถนนสายสามแยกเขาตาบล 4 )
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังบ้านนายประจักษ์ สวัสดี หมู่
ที่ 4
โครงการถมทีด่ ินรอบที่ทาการ อบต.หลังใหม่

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

งบประมาณ
( บาท )
499,000

หมายเหตุ

154,150
15,000
214,000
322,000
560,000

เงินสะสม

399,000

เงินสะสม

431,000

เงินสะสม

478,552
123,000
126,000
102,000

เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม

149,000

เงินสะสม

137,000

เงินสะสม

เงินสะสม

เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม

450,000

9. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การรณรงค์สร้างจิตสานึกสาธารณะ ดูแล รักษา หวงแหน แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
สถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นตาบลน่าอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การลดภาวะโลกร้อน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วน
ราชการในอาเภอชัยบาดาล ในการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 4
โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงินงบประมาณเบิกจ่าย 432.- บาท ( สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน ) มีดังนี้
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
( บาท )
1 กิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการเมือง น่าอยู่ ส่งเสริมการ
432
คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตาบลนาโสม

2
3
4

เก็บขยะอันตรายตามจุดที่ทิ้งขยะอันตรายประจาหมู่บ้าน ทั้ง
6 หมู่บ้าน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนถึงการ
คัดแยกขยะ การทิ้งขยะและการกาจัดขยะ
กิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
หน้า 21 จาก 79

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ไม่ใช้งบประมาณ

บูรณาการ ร่วมกับส่วน
ราชการอาเภอชัยบาดาล
ผู้นาชุมชนตาบลนาโสม

10. นโยบายการเมืองการบริหาร
ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ให้มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance ) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาติดตามและตรวจสอบการทางานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาตาบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมให้มีความเหมาะสมและรองรับการปฏิบัตริ าชการ รองรับการบริการ
ประชาชน เป็นสถานที่ใช้ประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของตาบลนาโสม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว
ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง รวมจานวนโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน
งบประมาณเบิกจ่าย 8,679,031.44. .- บาท ( แปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์ ) รายละเอียด
โครงการมีดังนี้
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
( บาท )
1 การดาเนินงานแผนงานบริหารงานทั่วไป
6,740,049.50
2 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม หรือสัมมนา
89,270
4 โครงการจัดเก็บ จปฐ. ประจาปี
งบหน่วยงานอื่น
5 การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ไม่ใช้งบประมาณ
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
6 ค่าเลี้ยงรับรองจัดประชุมในภารกิจต่างๆ
18,825
7 โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ของ อบต.นาโสม
699,502.94
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ของ อบต.นาโสม
478,790
9 โครงการบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินทรัพย์สินของสานักงาน
304,400
10 โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอัน
78,420
เนื่องจากสาธารณภัยต่างๆ (งบสารองจ่าย)
11 การดาเนินงานตามแผนงานงบกลาง
269,774

กระผมและคณะได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อที่จะพัฒนาตาบลนาโสมของเราให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทดี่ ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้มี
ความสุขในการดาเนินชีวิต ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบลนาโสมของเรา ขอบคุณ
ครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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5.6 ญัตติ การจัดทาแผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 26 ข้อ 27
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ผู้เข้าประชุมทุกท่าน สาหรับ
แผนดาเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2.แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3.แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
(ถ้ามี )
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดาเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานได้
3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองคารบริหารส่วนตาบล
นาโสม เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสมและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดาเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย
1) บทนา
2) วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
3) ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
4) ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
1) บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ( ผด.01 )
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ( ผด.02 )
3) บัญชีครุภัณฑ์ ( ผด.02/1)
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
30 วัน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
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2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ( แบบ ผด. 01 )
แบบ ผด. 01 เป็ น แบบบั ญชีส รุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/ แผนงาน จานวนโครงการที่ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ
และการคิดเป็นร้ อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่ว ยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์
และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ( แบบ ผด. 02 )
แบบ ผด.02 เป็ น แบบบั ญ ชี โ ครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

หน้า 25 จาก 79

-5แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
.....................................................
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
จานวน
คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน
ของ
งบประมาณ
ของ
รับผิดชอบ
โครงการ
งบประมาณ
หลัก
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุข
ของรัฐ
1.1 แผนงานบริหารงาน
4
7.14
350,000
1.42
อบต.นาโสม
ทั่วไป
1.2 แผนงานสร้างความ
5
8.93
155,000
0.63
อบต.นาโสม
เข้มแข็งของชุมชน
1.3 แผนงานการรักษา
4
7.14
91,600
0.37
อบต.นาโสม
ความสงบภายใน
รวม
13
23.21
596,600
2.42
อบต.นาโสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มี
คุณภาพ
2.1 แผนงานการศึกษา
7
12.50
1,507,959
6.13
อบต.นาโสม
2.2 แผนงานสาธารณสุข
3
5.36
225,000
0.91
อบต.นาโสม
2.3 แผนงานศาสนา
6
10.71
245,000
1.00
อบต.นาโสม
วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.5 แผนงานงบกลาง
4
7.41
5,120,600
20.81
อบต.นาโสม
รวม
20
35.71
7,089,559
28.85
อบต.นาโสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3.1 แผนงานสร้างความ
2
3.57
100,000
0.41
อบต.นาโสม
เข้มแข็งของชุมชน
รวม
2
3.57
100,000
0.41
อบต.นาโสม
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-6แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
.....................................................
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
จานวน
คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน
ของ
งบประมาณ
ของ
รับผิดชอบ
โครงการ
งบประมาณ
หลัก
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและ
2
3.57
171,085
0.70
อบต.นาโสม
ชุมชน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
2
3.57
1,137,000
4.62
อบต.นาโสม
รวม
4
7.14
1,308,085
5.32
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1 แผนงานการเกษตร
6
10.71
92,000
0.37
อบต.นาโสม
รวม
6
10.71
92,000
0.37
อบต.นาโสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดตี ามหลัก
ธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงาน
7
12.50
13,219,306
53.74
อบต.นาโสม
ทั่วไป
6.2 แผนงานงบกลาง
2
3.57
410,966
1.67
อบต.นาโสม
6.3 แผนงานอุตสาหกรรม
2
3.57
1,775,000
7.22
อบต.นาโสม
และการโยธา
รวม
11
19.64
15,405,272
62.63
อบต.นาโสม
รวมทั้งหมด
56
100.00
24,600,516
100.00
อบต.นาโสม

หน้า 27 จาก 79

-7-

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

หน้า 28 จาก 79

-8แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

2

โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม กรณีครบวาระหรือ
เลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาหรือ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม

หน้า 29 จาก 79

ก.ย.

สานักปลัด

ส.ค.

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

ก.ค.

300,000

มิ.ย.

สานักปลัด

พ.ค.

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

เม.ย.

20,000

มี.ค.

- ส่งเสริมและสนับสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน
ชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561
เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิก
ท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งเมื่อถึง
กาหนดวาระหรือกรณีฉุกเฉิน

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ. 2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-9แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

อปท./
อ.ชัยบาดาล

กองคลัง

หน้า 30 จาก 79

ก.ย.

20,000

ส.ค.

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( อบต.ท่ามะนาว ) ตาม
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ตามระเบียบ ฯ

ก.ค.

โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

4

มิ.ย.

สานักปลัด

พ.ค.

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

เม.ย.

10,000

มี.ค.

จัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม เพื่อ
สร้างจิตสานึกที่ดีแก่ประชาชน
พนักงาน สมาชิก อบต. คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม

พ.ศ. 2563

ก.พ.

โครงการพัฒนาจิตสานึก ค่านิยมและ
จรรยาบรรณ

3

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

พ.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ลาดับที่

ต.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-10แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน
ปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินโครงการตามที่ อบต.
กาหนด

20,000

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

2

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
ชัยบาดาลตามโครงการปูองกันและ
ชัยบาดาลตามโครงการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอชัยบาดาล และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดลพบุรี

30,000

อบต.นาโสม

สานักปลัด/
กองคลัง

หน้า 31 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-11แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

3

5

4

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (โครงการฝึกอบรมต่อต้าน
สร้างภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด )

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมต่อต้านสร้าง
ภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด ได้แก่
ปูายไวนิล ค่าของรางวัล อาหาร
อาหารว่าง ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง ค่า
ของรางวัล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น
อันเกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ฯ
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
-ดาเนินกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้าน
เสพติด ( โครงการรณรงค์วันต่อต้านยา ยาเสพติด หรือกิจกรรมอื่น ๆ
เสพติดโลก )
ที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.นาโสม
กาหนด
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุม่ สตรี
-เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้านตาบลนาโสม
แม่บ้านตาบลนาโสม
-กิจกรรมฝึกอบรมหรือกิจกรรมอืน่
ๆที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต. นาโสม
กาหนด

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

หน้า 32 จาก 79

ก.ย.

50,000

ส.ค.

สานักปลัด

ก.ค.

อบต.นาโสม

มิ.ย.

5,000

พ.ค.

สานักปลัด

เม.ย.

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

มี.ค.

50,000

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-12แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสาคัญ

2

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3

โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.
อบต.นาโสม

5,000

อบต.นาโสม

สานักปลัด

หน้า 33 จาก 79

ก.ย.

สานักปลัด

ส.ค.

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

ก.ค.

40,000

มิ.ย.

สานักปลัด

พ.ค.

อบต.นาโสม

เม.ย.

30,000

มี.ค.

- จัดตั้งจุดตรวจให้บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์
-กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
อบต.นาโสมกาหนด
-กิจกรรมฝึกอบรม เตรียมความ
พร้อมแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน
ตาบลนาโสม
เพื่อเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ อปพร.อบต.
นาโสม ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการประชุม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-13แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4

โครงการจัดหาถังน้ากลางเก็บน้า
อุปโภคบริโภคในตาบลนาโสม

หน้า 34 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สานักปลัด

พ.ค.

อบต.นาโสม

เม.ย.

16,600

มี.ค.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้า
สาหรับเก็บน้าอุปโภคบริโภค เพื่อ
เป็นถังน้ากลางประจาหมู่บ้าน

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-14แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1 แผนงานการศึกษา

โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ( วันเสาร์ที่ 2 ของ
เดือนมกราคม 2564 )
กิจกรรมการแสดง การเล่นเกมส์
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
อบต.นาโสมกาหนด

40,000

อบต.นาโสม

2

ค่าอาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กเล็กใน ดาเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

53,654

ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก อบต.
นาโสม

หน้า 35 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

กองการศึกษา

1

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-15แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

3

ค่าอาหารเสริม ( นม )สาหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3
โรงเรียนในตาบลนาโสม

ดาเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
ในตาบลนาโสม

390,905

โรงเรียนทั้ง 3
โรงเรียน

4

โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม

ดาเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

137,200

ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก อบต.
นาโสม

5

โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3
โรงเรียนในตาบลนาโสม

ดาเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สพฐ. 3 โรงเรียนในตาบลนาโสม
ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านนาโสม

816,000

โรงเรียนทั้ง 3
โรงเรียน
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สานักปลัด

สานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

7

ดาเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กเล็กสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม จานวน 22 คน ๆ
ละ 1,700 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด ดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับ
การศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ส่วนตาบลนาโสม ดังนี้
1.ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200
บาท/ปี/คน
2.ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ
200 บาท/ปี
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี

47,600

ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก อบต.
ฯ
นาโสม

22,600

ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กเล็ก อบต.
ฯ
นาโสม

หน้า 37 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

โครงการสนับสนุนค่าจัดการการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
( รายหัว )

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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....................................................................
2.2 แผนงานสาธารณสุข

1

โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

กิจกรรมฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เพื่อปูองกันโรคที่เกิดกับ
สุนัขและแมวหรือกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ อบต.
นาโสมกาหนด

55,000

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

2

โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมปูองกันโรคไข้เลือดอกเพือ่
ปูองกันการระบาดของโรค
กิจกรรมพ่นหมอกควันกาจัด
ยุงลายหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ อบต.นาโสมกาหนด

50,000

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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2.2 แผนงานสาธารณสุข

3

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
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สานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

หมู่ที่ 1 – 6/
อบต.นาโสม

เม.ย.

120,000

มี.ค.

เพื่ออุดหนุนสาหรับโครงการตาม
พระราชดาริ ด้านสาธารณสุข
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ
ทั้ง หมู่บ้านละ 20,000 บาท
จานวน 6 หมู่บ้าน

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

โครงการส่งนักกีฬาและประชาชน
ตาบลนาโสมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา
หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
อบต.นาโสมกาหนด

80,000

อบต.นาโสม
หรือตามที่
ผู้จัดการ
แข่งขันกาหนด

สานักปลัด

2

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ต้านยาเสพติด

กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนต้าน
ยาเสพติดหรือกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ อบต.นาโสม
กาหนด

60,000

อบต.นาโสม
หรือตามที่
ผู้จัดการ
แข่งขันกาหนด

สานักปลัด

3

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวัน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ
สาคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนา ทานุบารุงพุทธศาสนาและ
สืบสานวัฒนธรรม

2,000

หมู่ที่ 1-6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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4

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
กิจกรรมอื่นที่เกีย่ วข้องที่ อบต.
นาโสมกาหนด

50,000

หมู่ที่ 1-6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

5

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธตี ่าง ๆ ที่ กิจกรรมสนับสนุนจัดงานรัฐพิธี
ทาการปกครองอาเภอชัยบาดาล
และการจัดงานวันสาคัญต่าง ๆ
ของที่ทาการปกครองอาเภอ
ชัยบาดาล

25,000

อ.ชัยบาดาล

สานักปลัด/
กองคลัง

6

อุดหนุนสานักงานจังหวัดลพบุรี
-โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์ประจาปี

28,000

จังหวัดลพบุรี

สานักปลัด

กิจกรรมการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสืบสานงานประเพณีของ
จังหวัดลพบุรี
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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2.5 แผนงานงบกลาง

อบต.นาโสม

สานักปลัด

3

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์

กิจกรรมเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด

48,000

อบต.นาโสม

สานักปลัด
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ก.ย.

1,476,000

ส.ค.

กิจกรรมเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด

ก.ค.

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ
ผู้พิการ

มิ.ย.

2

พ.ค.

สานักปลัด

เม.ย.

อบต.นาโสม

มี.ค.

3,543,600

ก.พ.

กิจกรรมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด

ม.ค.

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

1

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ลาดับที่

ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพชุมชนของ
ตาบลนาโสม โดย อบต.นาโสม
สมทบร้อยละ 40

หน้า 43 จาก 79

สานักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

กองทุน
สปสช.ตาบล
นาโสม

มี.ค.

53,000

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

4

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่
อบต.นาโสมกาหนด

50,000

หมู่ที่ 1-6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

2

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน
ตาบลนาโสม

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนตาบลนาโสม หรือ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่
อบต.นาโสมกาหนด

50,000

หมู่ที่ 1-6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

หน้า 44 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-25แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

กองช่าง

หน้า 45 จาก 79

ก.ย.

หมู่ที่ 5

ส.ค.

131,085

ก.ค.

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
หน่วยงานไฟฟูาสาหรับโครงการขยาย
เขตไฟฟูาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5

มิ.ย.

โครงการขยายเขตไฟฟูา
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 กลุม่ บ้าน
นางปัทมา นนทช้าง

2

พ.ค.

กองช่าง

เม.ย.

หมู่ที่ 6

มี.ค.

40,000

ก.พ.

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
หน่วยงานไฟฟูาสาหรับโครงการขยาย
เขตไฟฟูากลุม่ บ้านนางสาวนิรมล
ริยะจันทร์ หมู่ที่ 6

ม.ค.

โครงการขยายเขตไฟฟูา
บ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 กลุม่ บ้าน
นางสาวนิรมล ริยะจันทร์

1

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ลาดับที่

ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-27แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
4.2 แผนงานการพาณิชย์

1

โครงการบริหารจัดการระบบประปา
หมู่บ้าน 6 หมู่บา้ น

ดาเนินการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ใน
ด้านการบารุงรักษา ซ่อมแซม การ
ดาเนินการที่เกีย่ วข้องกับการ
บริหารจัดการระบบประปา
หมู่บ้าน

810,000

หมู่ที่ 1 – 6/
ตามงานที่
อบต.กาหนด

สานักปลัด/
กองช่าง

2

โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ดาเนินการเปลีย่ นท่อเมนประปา
บริเวณบ้านนายสา จันทะ
บริเวณบ้านนายสา จันทะ หมู่ที่
( ตลอดสาย )
5 โดยการเปลี่ยนท่อประปา PVC
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ชั้น 13.50 ยาวรวมไม่น้อยกว่า
2,042 เมตร รายละเอียดปรากฎ
ตามแบบแปลน อบต.นาโสม
กาหนด

327,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

หน้า 46 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-28แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1 แผนงานการเกษตร

1

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

โครงการเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการคัด
แยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน
ตาบลนาโสม

หน้า 47 จาก 79

ก.ย.

สานักปลัด

ส.ค.

เขาสมโภชน์/
อบต.นาโสม

ก.ค.

30,000

มิ.ย.

สานักปลัด

พ.ค.

เขาสมโภชน์/
อบต.นาโสม

เม.ย.

10,000

มี.ค.

-กิจกรรมฝึกอบรม สร้างจิตสานึก
ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน
ตาบลนาโสม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเขาสมโภชน์ หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกีย่ วข้องตามที่
อบต. กาหนด
กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้
กิจกรรม Big cleaning day
กิจกรรมทาความสะอาดถนนสาย
หลักสายรอง กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ขยะมูลฝอย ฯลฯ หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกีย่ วข้องตามที่
อบต. กาหนด

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-29แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

3

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
ความรู้กับประชาชนในด้านมลพิษ
ที่ทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหา
โลกร้อน ขยะ ฯลฯ หรือกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.กาหนด

2,000

หมู่ที่ 1 -6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

4

โครงการรักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน

กิจกรรมปลูกปุาเพิม่ พื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ตาบลนาโสม กิจกรรมสร้าง
บารุงรักษาแหล่งน้าในพื้นที่ สร้าง
ภาชนะกักเก็บน้า หรือกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต. กาหนด

20,000

หมู่ที่ 1 -6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

หน้า 48 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-30แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

5

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและปูองกัน -กิจกรรมฝึกอบรม สร้างความรู้
ไฟปุา
ความเข้าใจ การจัดทาแนวกันไฟ
ปุา หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ อบต. กาหนด

10,000

เขาสมโภชน์/
อบต.นาโสม

สานักปลัด

6

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

20,000

หมู่ที่ 1 - 6/
อบต.นาโสม

สานักปลัด/
กองช่าง

เพื่อดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

หน้า 49 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ
(บาท)

พ.ย.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-31แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-32หน้า 50 จาก 79

สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กองการศึกษา
ฯ/สภา อบต.
นาโสม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

อบต.นาโสม

เม.ย.

11,166,806

มี.ค.

กิจกรรมการดาเนินงานด้านงาน
บริหารงานทั่วไปของ 4 ส่วน
ราชการและกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

โครงการดาเนินงานแผนงาน
บริหารงานทั่วไป ดังนี้
1.บริหารงานรายจ่ายประจาของ 4
ส่วนราชการ
2.บริหารงานกิจการสภา อบต.
3.บริหารงานอื่น ๆ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไปที่ปรากฎในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
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ก.ย.

สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กองการศึกษา
ฯ/สภา อบต.
นาโสม

ส.ค.

อบต.นาโสม

ก.ค.

26,000

มิ.ย.

สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กองการศึกษา
ฯ/สภา อบต.
นาโสม

พ.ค.

อบต.นาโสม

เม.ย.

150,000

มี.ค.

กิจกรรมจัดประชุมในภารกิจต่างๆ

กิจกรรมดาเนินการให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือ
สัมมนาตามหลักสูตรที่เกีย่ วข้อง
กับการบริหารงานของอบต. ให้มี
ความรู้ มีศักยภาพ ปฏิบตั ิงาน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดาเนินการเลี้ยงรับรองหรือรับรอง
การประชุมของคณะกรรมการฯ
การประชุมของ 4 ส่วนราชการ
และสภา อบต. นาโสม หรือ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่
อบต.กาหนด

พ.ศ. 2563

ก.พ.

3

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
หรือสัมมนา

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

2

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

-34หน้า 52 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

อบต.นาโสม

จัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ขององค์การ จัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆของ
บริหารส่วนตาบลนาโสมทั้ง 4 ส่วน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ราชการ
เพื่อการบริหารจัดการภารกิจ
ต่างๆให้เพียงพอหรือจาเป็นและ
เหมาะสมกับการใช้งานทั้ง 4 ส่วน
ราชการของ อบต.นาโสม

เม.ย.

1,091,500

5

สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กองการศึกษา
ฯ
สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กองการศึกษา
ฯ

มี.ค.

อบต.นาโสม

ก.พ.

660,000

การบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของสานักงาน

ม.ค.

ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินของ
4 ส่วนราชการและทรัพย์สินที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม

4

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ

ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

6

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบต. นาโสม

กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากร อบต.
นาโสม ได้แก่ ผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง อบต.นาโสม

100,000

อบต.นาโสม

สานักปลัด

7

โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รบั บริการจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม

ดาเนินการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเป็น
ผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจาก อบต.นาโสม

25,000

อบต.นาโสม

สานักปลัด

หน้า 53 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-35แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
6.2 แผนงานงบกลาง

2

การดาเนินงานแผนงานงบกลาง

บริหารรายจ่ายงบกลางประเภท
รายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ เงิน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น ( กทบ.)

210,966

อบต.นาโสม

สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กองการศึกษา
ฯ

หน้า 54 จาก 79

ก.ย.

สานักปลัด/
กองคลัง

ส.ค.

อบต.นาโสม

ก.ค.

200,000

มิ.ย.

ดาเนินการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนอันเนื่องจากสาธารณภัย
ต่าง ๆ จากงบสารองจ่าย

พ.ค.

โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ
( งบสารองจ่าย )

เม.ย.

1.

พ.ศ. 2563

มี.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

ก.พ.

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ธ.ค.

โครงการ

พ.ย.

ลาดับที่

ต.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-36แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้า 55 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

หมู่ที่ 2

เม.ย.

75,000

มี.ค.

ดาเนินการย้ายอาคารเอนกประสงค์
หน้าองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หลังเก่า มาติดตั้งยังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสมหลังใหม่ อาคาร
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตาราง
เมตร ( รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แปลน อบต.นาโสม กาหนด )

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

โครงการย้ายอาคารเอนกประสงค์
หน้าองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสมหลังเก่า

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-37แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................

2

โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หลังใหม่

หน้า 56 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

หมู่ที่ 2

เม.ย.

1,700,000

มี.ค.

ดาเนินการก่อสร้างรั้ว บริเวณที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
โดยให้รั้วมีขนาดยาวรวมไม่น้อยกว่า
228 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.95
เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แปลน อบต.นาโสม กาหนด )

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-38แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หน้า 57 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สานักปลัด

พ.ค.

อบต.นาโสม

เม.ย.

16,600

มี.ค.

ค่าจัดซื้อถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,000 ลิตร จานวน 2 ถัง
สาหรับกักเก็บน้าอุปโภคบริโภคเพือ่ เป็น
ถังน้ากลางประจาหมู่บ้าน มีคณ
ุ ลักษณะ
ดังนี้
1.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดที่จุนาได้
้ ไม่
น้อยกว่า 2,000 ลิตร
2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
3.ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

โครงการจัดหาถังน้ากลางเก็บ
น้าอุปโภคบริโภคในตาบล
นาโสม

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จาก
โครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-38แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน
-เก้าอี้สานักงานแบบมีล้อเลื่อน จานวน 2 ตัว ดังนี้
1.แบบมีล้อเลื่อน พนักพิงสูง และท้าว
แขน ทั้งสองข้าง จานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 7,900 บาท สาหรับประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.แบบมีล้อเลื่อน พนักพิงเตี้ย มีท้าวแขน
ทั้งสองข้าง จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ
4,000 บาท สาหรับเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ( ตั้ง
ราคาตามราคาในท้องถิ่น )

หน้า 58 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

สานักปลัด

เม.ย.

อบต.นาโสม

มี.ค.

11,900

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จาก
โครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-38แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- โต๊ะทางาน

หน้า 59 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สานักปลัด

พ.ค.

อบต.นาโสม

เม.ย.

11,200

มี.ค.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานจานวน 2
ตัว ดังนี้
1.โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จานวน 1
ตัว ราคา 6,500 บาท สาหรับประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จานวน 1
ตัว ราคา 4,700 บาท สาหรับเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ( ตั้ง
ราคาตามราคาในท้องถิ่น )

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2564
ม.ค.

งบประมาณ
(บาท)

ธ.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จาก
โครงการ

พ.ย.

โครงการ

ต.ค.

ลาดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-39แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
- ตู้ลาโพงเคลื่อนที่

หน้า 60 จาก 79

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

สานักปลัด

พ.ค.

อบต.นาโสม

เม.ย.

8,900

มี.ค.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตูล้ าโพงเคลื่อนที่
ขนาด 15 นิ้ว มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1.เป็นตูล้ าโพงแบบ Active ขนาด 15 นิ้ว
2 ทาง
2.กาลังขยายสูงสุด 450 วัตต์
3.การใช้งานย่านความถี่ 46Hz-20KHz
4.เครื่องขยายเสียงแบบ bi-amp Class Ab
ขนาด 100 วัตต์
5.มีล้อสาหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก
6.มีเครื่องเล่น FM radio receiver.USB,SD
Card ที่สามารถรองรับไฟล์ MP3,WMAได้

พ.ศ. 2563

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จาก
โครงการ
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โครงการ
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หลัก

-39แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

7.สามารถเล่นเสียงมัลติมเี ดียผ่าน
Blutoothได้
8.มีหน้าจอ LCD แดงสถานะทางาน
9.มีไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ ใช้
งานย่านความถี่165-210MHz
10.สามารถใช้กับไฟฟูา 220โวลต์AC ได้
11.มีช่องเสียบแบตเตอรีจ่ ากภายนอกได้
12.มีแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์
สามารถชาร์จแบตเตอรีไ่ ด้และสามารถ
ใช้งานได้นานถึง 5 ชั่วโมง
13.รับประกันการใช้งานปกติไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี หรือตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต
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เม.ย.

มี.ค.
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ จาก
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-40แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
....................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ( งานบริหารงานคลัง )

1

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน
-เก้าอี้สานักงานแบบมีล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว ดังนี้
-แบบมีล้อเลื่อน จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ
2,500 บาท สาหรับเจ้าพนักงานพัสดุ
( ตั้งราคาตามราคาในท้องถิ่น )
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มี.ค.

2,500
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ภาคผนวก
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
................................................
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพื่อนาไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทาแผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้ จ่ ายเงิน รายละเอีย ดปรากฏแนบท้า ยประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์ โ หลดรายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ ที่
www.nasom.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ

ณ วันที่

20

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

( นายสมทรง ช้างชนะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประธานสภา อบต.นาโสม
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

ขอจบการนาเสนอรายละเอียดแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ
ไม่มี
รับทราบ

ประธานสภา อบต.นาโสม

ขณะนี้เป็นเวลา 12.00 น.แล้ว ผมจะขอพักการประชุมช่วงแรก เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวันก่อน และขอเชิญทุกท่านได้เข้าประชุม ช่วงที่สอง เวลา 13.00 น.นะ
ครับ พักการประชุมครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
.........................................................................................................................................................................................
เริ่มการประชุมช่วงที่สอง เวลา 13.00 น.
5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
อ้างถึง หนังสือกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ด่วน
ที่สุด ที่ สว (กมธ 2) 0010/1478 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
หน้ า 64 จาก 79

ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญท่านปลัดครับ
ปลัด อบต.นาโสม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอเสนอรายละเอียด
-ร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1/2563 ประจาปีพ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กาหนดระเบียบว่าด้วย การให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดย
วางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทาหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟัง
การประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ไม่น้อยกว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมอนุญาตแล้ว ให้ผู้
ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้
กรณีที่มีผู้ร่วมเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจานวน
และรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย
กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจานวนมากแล้วไม่สามารถจัดให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือ
คณะบุคคลเข้าฟังการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุม หรือใน
บริเวณใกล้เคียง โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุม ต้องปฏิบัติ ดังนี้
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
นั่งหรืออยู่ประจาในที่ที่จัดไว้สาหรับผู้เข้าฟังการประชุม
ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทาให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุม หรือก่อกวนความ
สงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทาการใดๆอันเป็นการรบกวนการประชุม
ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้
ไม่นาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม
ไม่นาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม เว้นแต่ที่ประชุมได้จัดรับรองไว้ให้
ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาแบบ ขอเข้าฟังการประชุมไว้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2. รวบรวมคาร้องขอเข้าฟังการประชุม เสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมพิจารณาอนุญาต และ
แจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ
3. จัดที่นั่งและอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม
หน้ า 65 จาก 79

ข้อ 4 อื่นๆ (ถ้ามี)
หากมีนอกเหนือจากข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 3 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาเป็นราย
กรณีและครั้งคราวไป
ประกาศ ณ วันที่

5 เดือนพฤศจิกายน

พ. ศ. 2563

ลงชื่อ……………………………………….
(นายสมเดช ปรีชานนท์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ปลัด อบต.นาโสม
สาหรับการเสนอร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ก็มีเพียงเท่านี้
ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือตัดข้อใดออกหรือไม่
รองนายก อบต.นาโสม ผมนายสุวรรณ กรทอง ขอสอบถามว่า กรณีมีผู้จะเข้าประชุม แล้วดื่มสุรามา หรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มา จะให้เข้าหรือไม่ ควรจะเพิ่มเติม ผู้ที่ดื่มสุรามา ไม่ควรให้เข้าประชุมครับ
ที่ประชุม
ได้เห็นชอบให้เพิ่ม ห้ามผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เข้าประชุม
ปลัด อบต.นาโสม
เพิ่ม โดยการเปลี่ยนเป็น ข้อ 7 ดังนี้ ผู้ที่มีอาการเมาสุรา หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน
เข้าประชุม ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม
ข้อ 8 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่สั่ง
โดยชอบด้วยกฎหมาย
ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ
1.สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในร่างระเบียบ ฉบับนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบในร่างระเบียบ ฉบับนี้ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
3.งดออกเสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม ผมของดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ร่างในร่างระเบียบ ฉบับนี้จานวน 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภา อบต.นาโสม

5.8 ญัตติเพื่อพิจารณารับโอนงานขยายเขตไฟฟูาให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม
-โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ บ้านสามแยกเขาตาบลถึงบ้านนางกาหลง พาขุนทด ม.3
ผู้มอบ ห้างหุ้นส่วนจากัดศิลาเขาตาบล โดยนางสุนีรัตน์ วรปัญญา หุ้นส่วนผู้จัดการ
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ข้อ 9 การอุทิศพัสดุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือ
-ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
-มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น
*ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน อปท.จะรับพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจาก สภา อปท. ฯลฯ
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญปลัดให้ข้อมูลครับ
ปลัด อบต.นาโสม

สาหรับเรื่องนี้ สืบเนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3 ได้มาเขียนคาร้อง
ให้ดาเนินการซ่อมไฟฟูาสาธารณะ บ้านสามแยกเขาตาบลถึงบ้านนางกาหลง พาขุนทด ม.3
หลังจากนั้นพนักงานไฟฟูา จึงได้ดาเนินการไปซ่อม พบว่าสาเหตุของไฟฟูาไม่สว่าง เนื่องจากถูก
ตัดกระแสไฟ ไฟฟูาไม่เข้ามิเตอร์ ทางผู้อานวยการกองช่างจึงตรวจสอบกับเจ้าพนักงานการเงิน
จึงทาให้ทราบว่า มิเตอร์หมายเลขนี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม จึงได้สอบถามไปยังหน่วยงานไฟฟูาและโรงโม่ จึงทาให้ทราบว่า โรงโม่ต้องมอบงานขยาย
เขตไฟฟูานี้ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมก่อน
ที่ประชุม
ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
ประธานสภา อบต.นาโสม เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ผมจะขอมตินะครับ
1.สมาชิกสภาท่านใด มีมติอนุมัติรับโอนงานขยายเขตไฟฟูาให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภาท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี
3.งดออกเสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม ผมของดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติรับโอน จานวน 9 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภา อบต.นาโสม
ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติอื่นๆ
6.1 รายงานผลแสดงรายรับ-รายจ่าย สถานะทางการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญผู้อานวยการกองคลังครับ
ผู้อานวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม และสวัสดีผู้เข้าประชุมทุกท่าน

ผู้อานวยการกองคลัง

ดิฉันผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อานวยการกองคลัง ขอรายงานผลงบแสดงฐานะการเงินและงบ
อื่นๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้ทุกท่านดูตามเอกสาร ดังนี้
*******************************************************.
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องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สน
ิ ตามงบทรัพย์สน
ิ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระทรวงการคลัง
ลูกหนี้คา่ ภาษี
ลูกหนี้รายได้อน
ื่ ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
ทุนทรัพย์สน
ิ
หนี้สน
ิ
หนี้สน
ิ หมุนเวียน
รายจ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝาก
รวมหนี้สน
ิ หมุนเวียน
รวมหนี้สน
ิ
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสารองเงินสะสม
รวมเงินสะสม
รวมหนี้สน
ิ และเงินสะสม

หมาย
เหตุ
2

ปี 2563
17,325,026.00

ปี 2562
17,325,026.00

32,782,081.77
700.00
9,321.31
48,830.00
32,840,933.08
32,840,933.08
17,325,026.00

34,853,880.55
1,700.00
17,367.47
73,370.00
34,946,318.02
34,946,318.02
17,325,026.00

14
16

4,046,821.20
1,377,744.29
5,424,565.49
5,424,565.49

3,271,100.00
1,034,939.80
4,306,039.80
4,306,039.80

20
21

12,440,264.10
14,976,103.49
27,416,367.59
32,840,933.08

16,410,903.91
14,229,374.31
30,640,278.22
34,946,318.02

3
4
7
8

2

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ตัง้ อยูท
่ ต
ี่ าบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เดิมเป็ นสภาตาบลก่อตัง้ ขึ้นเมือ่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีสานักงานตัง้ อยู่
เลขที่ 99 หมูท
่ ี่ 2 ถนนสุระนารายณ์ ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะห่างจากทีว่ า่ การอาเภอชัยบาดาล
ประมาณ 18 กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 112 กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับพื้นทีใ่ กล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลหนองยายโต๊ะ
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลหนองยายโต๊ะ,ตาบลซับตะเคียน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลหนองยายโต๊ะ
หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีทีส
่ าคญ
ั
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
การบันทึกบัญชีเพือ
่ จัดทางบแสดงฐานะการเงินเป็ นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ก
ิ ารบันทึกบัญชี การจัดทา
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 รายการเปิ ดเผยอืน
่ ใด

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
ประเภท ฝาก
ประจา เลขที่
113-2-109302
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
ประเภท ออม
ทรัพย์ เลขที่
113-1-398114
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
ประเภท ออม
ทรัพย์ เลขที่
113-1-559789
รวม

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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ปี 2563

ปี 2562

7,563.16
12,606,627.15

32,900.00
12,475,633.00

19,490,474.67

21,672,989.86

677,416.79

672,357.69

32,782,081.77

34,853,880.55

หมายเหตุ

ปี 2563
เงินอุดหนุนเบีย้ ยังผูส
้ งู อายุุเพือ่ เป็ น
ค่าใช้จา่ ยในปี งบประมาณ 2560(
เพิม
่ เติม)
เบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อายุ
รวม

700.00
700.00

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ คา่ ภาษี
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ปี 2562
1,700.0
0
1,700.0
0

ประเภท
ลูกหนี้

ปี 2563

ปี 2562

ประจาปี

จานวนราย

2558
2559
2560
2561
2562

5
8
12
28
32
85

2563

ลูกหนี้
ภาษี
บารุง
ท้องที่
รวม
ลูกหนี้
ภาษี
ทีด
่ น
ิ
และสิง่
ปลูก
สร้าง
รวม
รวม
ทัง้ สิน
้

จานวนเงิน

ประจาปี

จานวนราย

352.50
770.80
963.50
2,478.78
3,117.98
7,683.56

-

-

98

1,637.75

-

-

98

1,637.75

-

183

9,321.31

-

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 8

ลูกหนี้
รายได้
อืน
่ ๆ

ปี 2563
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ปี 2562

จานวน
เงิน

ค่า
น้าประปา

48,830.00

รวม

48,830.00
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73,370.0
0
73,370.0
0

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 16

เงินรับฝาก
เงินรับฝากภาษี หกั ณ ทีจ่ า่ ย
เงินรับฝากค่าใช้จา่ ยในการ
จัดเก็บภาษี บารุงท้องที่ 5%
เงินรับฝากส่วนลดในการ
จัดเก็บภาษี บารุงท้องที่ 6%
เงินรับฝากประกันสัญญา
เงินรับฝากเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน
เงินรับฝากอืน
่ ๆ
เบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อายุ

20,000.00

ปี 2563
16,432.94

ปี 2562
10,703.83

2,274.55

2,222.55

14,052.01
647,568.00

13,155.73
336,500.00

677,416.79

672,357.69

20,000.00

รวม

1,377,744.29
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1,034,939.80

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 20 เงินสะสม
ปี 2563
เงินสะสม 1 ตุลาคม

บวก

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
หัก
เงินทุนสารองเงินสะสม
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก
เงินทุนสารองเงินสะสม
รับคืนเงินสะสม

ปี 2562
16,410,903.91

4,978,194.5
4
746,729.18

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี
หัก
จ่ายขาดเงินสะสม
เงินสะสม 30 กันยายน

16,281,980.08
-

4,231,465.36
5,879.83
19,017.00
8,227,002.00

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย
1.
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2.
เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3.
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4.
เงินฝากกองทุนอืน
่ ๆ
5.
ลูกหนี้ คา่ ภาษี
6.
ลูกหนี้ รายได้อน
ื่ ๆ
7.
ทรัพย์สน
ิ เกิดจากเงินกูท
้ ช
ี่ าระหนี้ แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สน
ิ เกิดจากเงินกูแ
้ ละเจ้าหนี้ เงินกู)้
8.
เงินสะสมทีส
่ ามารถนาไปใช้ได้

ทัง้ นี้ ได้รบั การอนุ มตั ใิ ห้จา่ ยเงินสะสมทีอ
่ ยู่ระหว่างดาเนินการจานวน
และจะเบิกจ่ายในปี งบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20
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(3,970,639.81)
12,440,264.10

9,180.00
4,161,658.8
3
4,041,915.0
0

128,923.83
16,410,903.91

ปี 2563
9,321.31
48,830.00
-

ปี 2562
17,367.47
73,370.00
-

12,382,112.79

16,320,166.44

12,440,264.10

16,410,903.91

ปี 2563
3,122,533.00

ปี 2562
2,493,500.00

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ 21 เงินทุนสารองเงินสะสม
ปี 2563
หมวด

ประเภท

โครงกา
ร

จานวนเงินทีไ่ ด้รบ
ั อนุมตั ิ

-

ก่อหนี้ผูกพัน

-

รวม

เบิกจ่ายแล้ว

-

คงเหลื
อ
-

-

ยัง
ไม่ไ
ด้กอ
่
หนี้
-

ปี 2562
หมวด

ประเภท

โครงกา
ร

จานวนเงินทีไ่ ด้รบ
ั อนุมตั ิ

-

ก่อหนี้ผูกพัน

-
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เบิกจ่ายแล้ว

-

คงเหลื
อ
-

-

ยัง
ไม่ไ
ด้กอ
่
หนี้
-

ประธานสภา อบต.นาโสม
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

มีท่านใดสงสัยหรือไม่
ไม่มี
รับทราบ
6.2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ตั้งจุดบริการ 7 วันอันตราย)
ขอปรึกษาว่า จะตั้งบริเวณใด
1.หน้าสานักงานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.หน้าโรงโม่
รองนายก อบต.นาโสม
นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม ผมเสนอตั้งที่หน้า อบต.ครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2 นายหลอด แสงคา ผมเห็นด้วยครับ
นายก อบต.นาโสม
ผมว่าหน้า อบต.ไม่น่าจะตั้งได้ เพราะกาลังทาถนนสี่เลน ขอให้ระยะเวลาใกล้ๆ ค่อย
พิจารณาได้หรือไม่ครับ
ที่ประชุม
รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และเดือนธันวาคม ให้พิจารณาอีกครั้ง
6.3 รองประธานสภา ขอให้พิจารณาเพิ่มจุดรับลูกข่ายเสียงไร้สายของระบบใหม่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ให้พิจารณาขยายโครงการติดตั้งลูกข่ายเสียงไร้สาย เฟส 2 เพิ่ม
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม แจ้งหัวข้อที่ได้เข้าประชุม โครงการประชุม
นายก อปท.และปลัด อปท.จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลา
ประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
-ประธานที่ประชุม นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
-ฝากส่วนราชการ ให้เป็นพี่เลี้ยงให้ อปท.
-ฝากปลัด ทีมงาน ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อนที่ผู้เดือดร้อนจะไปขอที่อื่นต่อ หากเข้า
ไปชี้แจงได้ก็ให้เข้าไปชี้แจง ดูแลก่อน
-หน่วยงาน สานักงานท้องถิ่นจังหวัด รวบรวม ข้อทักท้วง ท้วงติงที่เคยเกิด จาก สตง.
หรือตอบข้อหารือต่างๆ รวบรวมให้ท้องถิ่น
เรื่องเพื่อทราบ
1.จังหวัดสะอาด จะขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาดของ ลพบุรี
2.อบรม อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น จ.ลพบุรี ได้อบรมแล้ว 4 รุ่น (191 คน)
ผู้บริหาร ให้ทาสัญญา เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564
3.การประเมิน LPA ประจาปี 2563 จ.ลพบุรี มีตก 10 แห่ง
4.การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ
5.การประเมิน ITA ประจาปี 2562 จ.ลพบุรี ได้คะแนน ร้อยละ 67.48 เป็นลาดับที่
38 ของประเทศ
อบต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้คะแนนติดอันดับ จึงขอฝากปลัดแจ้ง จนท.ของ
หน่วยงานให้ทราบถึงความสาคัญ
6.การแจ้งหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ว่าด้วยการรับผิดด้วยความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารส่วนท้องถิ่น การสอบสวน การรับผิด การผ่อนผัน
7.เหตุการสอบสวนบุคคล 4 ประเภท ตาแหน่ง นายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา
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มติที่ประชุม

8 การบริหารเงิน บริหารพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คลังจังหวัด)
พ.ร.บ.วินัยการเงินฯ ม.64 ม.67 ม.70 ม.79 ปีนี้ จะจัดโครงการอบรม
9.การยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น (ปปช.จังหวัดลพบุรี)
1. การยื่นพบว่า ท่านผู้บริหารไม่ได้ทาเอง
2. ITA ปีที่ผ่านมา มี 11 แห่ง ไม่ผ่าน ปัญหาที่พบคือ ผู้บริหารไมให้
ความสาคัญ หรือผู้บริหารไม่รู้ว่า ITA คืออะไร
3.การเบิกจ่าย
10. การประกาศให้มีการเลือกตั้งของ อบจ.ลพบุรี (ผอ.กกต.ประจาจังหวัดลพบุรี)
วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
วันรับสมัคร วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอาเภอเมืองลพบุรี
คุณสมบัติ สมาชิกสภา อบจ. อายุไม่ต่ากว่า 25 ปีถึงวันเลือกตั้ง ค่าสมัคร 2,000 บ.
นายก อบจ. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปีถึงวันเลือกตั้ง ค่าสมัคร 3,000 บาท
ฝาก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ามีการเลือกตั้ง โดยทั่วกัน
ประชุม ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอาเภอ
เมือง ขอความร่วมมือ อปท. กาหนดสถานที่ปิดประกาศ
11.การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
1.การเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ การกาหนดพื้นที่
2.ตู้น้าหยอดเหรียญ จะต้องออกข้อบัญญัติ (ปัญหา 26 แห่งที่สุ่มตรวจ
พบว่ามีค่าโคลิฟอร์มเกิน)
12.สุขาภิบาลอาหาร
กาหนดให้ผู้ประกอบการอาหารจะต้องผ่านการอบรม (กาหนดให้ สาธารณสุขและ
อปท.เป็นผู้อบรม) *ร้านขายอาหารและผู้เสิร์ฟอาหาร จะต้องผ่านการอบรม)
12. โควิด 2019 เน้นย้าแรงงานต่างด้าว
13.ภัยฤดูหนาว เรื่องฝุุน PM 2.5 การเผาของพื้นที่เกษตร
14. สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เดือนกันยายน 2563 เกิด 136 ครั้ง
15. ชลประทานจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือ งดทานาต่อเนื่อง
16. วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ให้ความรู้ –การขอพระราชทานไฟ
-ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านศาสนพิธี
17.สานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
1.ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้
ครึ่งหนึ่ง นักศึกษาจบใหม่ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ www.จบใหม่
2.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์ โควิด 2019
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะดาเนินการโครงการลพบุรี เมืองสะอาด 2 ช่วง ขอความร่วมมือ
อปท. ขอความร่วมมือ รณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงาน ทุกภาคส่วนได้ทาในเขตพื้นที่
ของตนเอง
รับทราบ
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ประธานสภา อบต.นาโสม
มีท่านใดจะนาเสนอหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดการประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่... 9..... เดือนพฤศจิกายน 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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