
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยประชุมสามัญ    ประจ าปี พ.ศ.2563 

  สมัยที่ 4    ครั้งที่  2/2563 
วันที่    16     เดือน พฤศจิกายน      พ.ศ.2563      เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
…………………………… 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1.นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสิงห์โต      ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นางสาวทศพร  เดชรักษา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.1 
5.นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
6.นายหลอด แสงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
7.นางสังเวียน    หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 
8.นายทองปาน  กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
9.นางอุไรวรรณ์  ใจเอื้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
10.นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
11.นายอ านาจ   น ามะโนสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
12.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6 
           รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสมทรง   ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นายสุวรรณ กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายอ านาจ คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
5.นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
6.นายสุรศักดิ์  ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.นางศิริวรรณ บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
8.นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9.นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร นักพัฒนาชุมชน  
10.นางสาวจามรี    ทับพุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 
  
         
 รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี) 
 ผู้เข้าประชุม       จ านวน      12    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน       10    คน     
  ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน        1    คน   

1.นายเอนก  ดวงสุดา  ลากิจ 
 

/เมื่อถึงเวลา ....... 



 

 

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม ที่เข้าประชุม มีจ านวน 10 คน  ได้ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม ได้น าผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมทั้งเปิดประชุมต่อไป 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นายสมเดช  ปรีชานนท์ ได้เปิดประชุมเม่ือเวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
(หนังสืออ าเภอชัยบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0318/4326 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง อ าเภอชัยบาดาลแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า
ไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี และให้จัดส่งส าเนาค าขออนุญาตตามแนวทางดังกล่าวให้อ าเภอชัยบาดาล
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 นั้น 

บัดนี้ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว อ าเภอชัยบาดาล จึงเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ที่เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เร่ง
ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 พร้อมส าเนาค าขอ (แบบค าขอ ป.ส.17 /ป.ส.20/ใบค าขออนุญาตกรณีป่า
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484และGoogle map แสดงขอบเขตพ้ืนที่ขออนุญาต
แล้วแต่กรณี ) จัดส่งให้อ าเภอเพ่ือรวบรวมส่งให้จังหวัดลพบุรีต่อไป  

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบและจะได้ด าเนินการพิจารณาในวันนี้ 
   1.2 เรื่อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ลบ0023.3/ว 4667 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563) 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 มาตรา 4 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
นคร และเทศบาลเมือง เป็นหน่วยรับงบประมาณ ที่สามารถยื่นค าขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน 
ต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณโดยตรงผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL)  โดยให้รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณผ่านจังหวัดและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอส านักงบประมาณ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณ



รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และคาดว่าส านักงบประมาณยังคง
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นหน่วยรับงบประมาณ 
และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยื่นค าขอตั้งงบประมาณให้กับเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
 เพ่ือให้การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ ดังกล่าว โดยให้ด าเนินการตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3358 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดังนั้น จังหวัดลพบุรี จึงขอแจ้ง
เรื่องดังกล่าวมาเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและด าเนินการต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   1.3 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด พิธีปิด และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “อบต.สัมพันธ์ต้านยา 

เสพติดอ าเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 18” 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพ

การจัดการแข่งขันกีฬา “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติดอ าเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 18”ขึ้น โดย
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอชัยบาดาลทุกแห่ง ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ง
กีฬาพ้ืนบ้านและกีฬาสากล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มทักษะทางด้านกีฬา ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา ในท้องถิ่นให้สูงขึ้น สร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้น า ประชาชนและเยาวชนในท้องที่ทุกต าบลในเขตอ าเภอชัยบาดาล ระหว่าง
วันที่ 23 พฤศจิกายน – 8 ธนัวาคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม 
หมู่ที่ 2 ต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

1.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ 
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม หมู่ที่ 2 ต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

2.พิธีปิดสนามการแข่งขันกีฬา ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.  
3.พิธีปิดภาคค่ าบนเวที ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬา

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม หมู่ที่ 2 ต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมตามก าหนดการดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี    2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน  
  พ.ศ.2563    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 

มติที่ประชุม        - 



ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
       (ไม่มี) 

มติที่ประชุม        - 

 

ระเบียบวาระท่ี    5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1.ญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 6/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นผู้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

นายก อบต.นาโสม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลนาโสมทุกท่าน 

เหตุผลและความจ าเป็น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2563 และร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อคราวประชุม 
ครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน   2563  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมและประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลนาโสม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2563  และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 
2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่   
11  พฤศจิกายน   2563 นั้น 

   กฎหมาย/ระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

“การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

       
“ ข้อ  ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 



(๑)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติม  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง หรือ เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ส าหรับรายละเอียด ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
6/2563 นี้ ผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้แจ้งต่อท่ีประชุม 

ประธานสภา อบต.นาโสม     เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลนาโสม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

 ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6/2563 ให้ทุกท่าน
ได้ดูและเปิดไปที่หน้าแรก   

ค าน า 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ ่น              
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่   10   มิถุนายน   2562  พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  256 3 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม แล้วนั้น 

  ในการพัฒนาต าบลนั้นเมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมี
ประเด็นของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ ถ้าหากมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถน าโครงการนั้น ฯ  มาด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพื้นที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาก็มีความจ าเป็นที่ต้องมีการ
เพิ่มเติมเพื่อให้มีโครงการรองรับต่อการพัฒนา  เพราะถ้าปล่อยไว้จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ
สูญเสียโอกาสในการพัฒนา  ดังนั้น การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น    จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถน า
ขึ้นมาพิจารณาด าเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม     
ครั้งที่ 6/2563  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการ
เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป                       
                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เพิม่เตมิ  ครั้งที่  6/2563 
...................................... 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )                
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10   มิถุนายน   2562 นั้น 

เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอนนี้ ” 

ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น               
โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

1.บันทึกข้อความกองช่าง ที่ กช549/2563 วันที่  3 พฤศจิกายน  2563 เรื่อง ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น             
( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   งบประมาณ   150,000   บาท 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีอาคารเอนกประสงค์ อาคารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น 

เป็นสถานที่เตรียมการรับรองบุคคล  คณะบุคคล ส่วนราชการที่มาตรวจเยี่ยม พักอาศัย หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เป็นต้น 

2.ค าร้องทั่วไป นายอโณทัย  พาพรมราช  เลขที่ 1933 ลงวันที่ 7 ตุลาคม  2563 เรื่อง การจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนโคขุนเพื่อน าเข้าแผนพัฒนา ฯ 

- โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุน ( โคเนื้อ )  งบประมาณ  10,000,000 บาท 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรต าบลนาโสม ในการประสานงานขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก

หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อประกอบอาชีพหรือส่งเสริมอาชีพให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตามวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม  

เนื่องจาก โครงการดังกล่าว ไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม
โครงการ ฯ ให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา   
ชุมชนได้ 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  

“การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ ข้อ  ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 2  
การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/ 2563 
แบบ ผ.01 
 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563 
แบบ ผ.02 
 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563 
แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 .  ยุ ท ธศาสตร์ ก า ร พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

10,000,000 

 
 

1 
 
 

 
 

10,000,000 
 
- 

 
 

2 

 
 

20,000,000 

รวม - - - - - - 1 10,000,000 1 10,000,000 2 20,000,000 
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 

1 

 
 
 

150,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

150,000 

รวม - - - - - - 1 150,000 - - 1 150,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - 2 10,150,000 1 10,000,000 3 20,150,000 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

เ พ่ือใช้ เป็นอาคาร
เอนกประสงค์ อาคาร
ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้
หลากหลาย เช่น เป็น
สถานที่ เตรียมการ
รับรองบุคคล  คณะ
บุคคล ส่วนราชการ
ที่มาตรวจเยี่ยม พัก
อ า ศั ย  ห รื อ ใ ช้
ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 
 

ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
ตามงานท่ีอบต.นาโสม 
ก าหนด 
   

- - - 150,000 - 1 โครงการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม มีอาคาร
เอนกประสงค์ อาคารที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย เช่น เป็น
สถานที่เตรียมการ
รับรองบุคคล  คณะ
บุคคล ส่วนราชการ
ที่มาตรวจเยี่ยม พัก
อาศัย หรือใช้ประโยชน์
ด้านอื่น ๆได้  

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่  6/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโคขุน 
( โคเนื้อ )   

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก ลุ่ ม
เกษตรกรต าบลนาโสม 
ในการประสานงาน
ข อ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ส นั บ ส นุ น จ า ก
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
ประกอบอาชีพหรือ
ส่งเสริมอาชีพให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืน
ต า ม วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ช น
เกษตรกรรม  
 

จ านวน  1 โครงการ 
หรือตามงานที่ อบต.

ก าหนด 
 

- - - 10,000,000 10,000,000 1 
โครงการ 

กลุ่มเกษตรกรต าบล 
นาโสม ได้รบัการ
ส่งเสริมและสนับสนนุ 
ในการประสานงาน
ขอรับงบประมาณ
สนับสนนุจาก
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
ประกอบอาชีพหรือ
ส่งเสริมอาชีพให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยนื
ตามวิถีชีวิตชุมชน
เกษตรกรรม 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
      

  



 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม                 
ครั้งที่ 6/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เรียบร้อยแล้ว    เมื่อวันที่   11  พฤศจิกายน   2563 และ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                
มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่                           
16   พฤศจิกายน  2563 

 
อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ (๓)                
จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2563  ส าหรับเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    17   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63                  

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

............................................................................................................................. ...................................................... 
ประธานสภา อบต.นาโสม  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอรายละเอียดต่อที่ 

ประชุมไปแล้วนั้น ได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม และการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล มาแล้วเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และในวันนี้ก็จะถึงข้ันตอนที่เสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะให้มีการลงมติ มีสมาชิกท่านใด 
จะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมจะขอมติครับ 

    1.สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ได้ยกมือขึ้น จ านวน 10 เสียง 

    2.สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ไม่มี 
   3.งดออกเสียงครับ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ผมงดออกเสียงครับ 



มติที่ประชุม   1.มีมติห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวน 10 เสียง 
    2.มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน ไม่มี 
    3.งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
      

5.2 ญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นผู้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

นายก อบต.นาโสม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลนาโสมทุกท่าน 

เหตุผลและความจ าเป็น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2563 และร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อคราวประชุม 
ครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน   2563  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมและประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลนาโสม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2563  และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 
2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่   
11  พฤศจิกายน   2563 นั้น 

   กฎหมาย/ระเบียบ 

“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลง  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติม  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง หรือ เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 



ขอได้โปรดให้ท่านได้ด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสมเพ่ือพิจารณาต่อไป ล าดับต่อไปผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้เสนอ
รายละเอียดตามร่างแผนต่อที่ประชุมสภาครับ 

ประธานสภา อบต.นาโสม     เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลนาโสม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

 ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2563 ให้ทุก
ท่านได้ดูตามร่างแผนพร้อมกันคะ 

ค าน า 
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น              
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่  10  มิถุนายน   2562  พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ตามล าดับความส าคัญของชุมชน นั้น 

  ในการพัฒนาต าบลนั้นเมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมี
ประเด็นของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ ถ้าหากมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถน าโครงการนั้น ฯ  มาด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพื้นที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู ่ในแผนพัฒนา  หรือมีปรากฏไม่ตรงกับ
ปีงบประมาณ รายละเอียด คุณลักษณะ ก็มีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีโครงการรองรับต่อการ
พัฒนา  เพราะถ้าปล่อยไว้จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือสูญเสียโอกาสในการพัฒนา  ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถน าขึ้นมาพิจารณาด าเนินการได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561           
หมวด 4 ข้อ 22/1 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 

 
                       

                      องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
            

 

 
 

 
 
 



สารบัญ 
 

                 หน้า 
        
บันทึกหลักการและเหตุผล          1 
ส่วนที่ 1 บทน า            2 
  1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น      
  3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        

ส่วนที่ 2 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ         3 

   เปลี่ยนแปลง              

  - บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )      
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2563 

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )      
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2563 
 

ภาคผนวก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561  –  2565 ) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุร ี
...................................... 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )                
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10   มิถุนายน   2562 นั้น 

เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561          
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ” 

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

บันทึกข้อความจากกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม บันทึกข้อความเลขที่ 542/2563 ลงวันที ่                
27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส ารวจท่อระบายน้ า บริเวณบ้านนายสมหมาย  กลิ่นผล หมู่ที่ 3  ตามค าร้องเลขรับที่ 1972           
ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2563 ปรากฏว่า ท่อระบายน้ าเดิมมีขนาดเล็ก ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันในช่วงเกิดพายุฝน ท าให้         
น้ าท่วมพ้ืนที่ในบริเวณนั้น  ท าให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่สามารถคมนาคมสัญจรได้สะดวก เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุได้ 

โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านนายสมหมาย กลิ่นผล หมู่ที่ 3 มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 
2565 ) แต่เนื่องจากจะต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ งบประมาณ คุณลักษณะ ปีงบประมาณ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ให้มีความสอดคล้องและถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง  เพ่ือสามารถตั้งงบประมาณด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา   
ชุมชนได้ 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  

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

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

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

....................................................................... 
 
การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง               
ครั้งที่ 4/ 2563 
แบบ ผ.01 
 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง               
ครั้งที่ 4/2563 
แบบ ผ.02 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 

154,000 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

154,000 
 

รวม - - - - - - 1 154,000 - - 1 154,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - 1 154,000 - - 1 154,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที ่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้ าหน้า
บ้านนายสมหมาย กลิ่นผล           
หมู่ที่ 3 
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 
2565 )หน้าที่ 115 ข้อ 
119 ) 

เพื่อให้การระบาย
น้ าท าให้สะดวก
รวดเร็วไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัยหรือพื้นที่
การเกษตร 
ป้องกันน้ ากัดเซาะ
ถนน 

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - - - 30,000 1 โครงการ ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง น้ าไม่ท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่
เกษตร ไม่กัดเซาะ
ริมถนน 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(บริเวณกลุ่มบ้านนาย
สมหมาย กลิ่นผล ) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การระบาย
น้ าท าให้สะดวก
รวดเร็วไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัยหรือพื้นที่
การเกษตร 
ป้องกันน้ ากัดเซาะ
ถนน 

จ านวน  1 
โครงการ หรือตาม

งานที่ อบต.
ก าหนด 

 

- - - 154,000 - 1 โครงการ ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง น้ าไม่ท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่
เกษตร ไม่กัดเซาะ
ริมถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



-8- 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  4/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
(บริเวณกลุ่มบ้าน
นายสมหมาย         
กลิ่นผล ) หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ าท าให้สะดวก
รวดเร็วไม่ท่วมขังที่
อยู่อาศัยหรือพื้นที่
การเกษตร ป้องกัน
น้ ากัดเซาะถนน 

จ านวน  1 โครงการ 
หรือตามงานที่ อบต.

ก าหนด 
 

- - - 154,000 - 1 โครงการ ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง น้ าไม่ท่วมขัง
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่
เกษตร ไม่กัดเซาะ
ริมถนน 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เร่ือง  ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม      
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม เมื่อวันที่  11   พฤศจิกายน   2563 และ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีมติ
เห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่   4   ครั้งที่    2/2563  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน   2563 

 
อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 
22/1 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ส าหรับ
เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   17    พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕63 

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประธานสภา อบต.นาโสม  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
นายทองปาน กระจังทอง  หน้าที่7 รายละเอียดเปลี่ยนแปลง อย่างไรครับ  
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.4 
ประธานสภา อบต.นาโสม  เชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจาก น้ าได้ท่วมหน้าบ้าน นายสมหมาย กลิ่นผล ม.3 ท่อเดิมมีขนาดเล็กท าให้

น้ าระบายไม่ทัน นายสมหมายจึงได้มายื่นค าร้อง และกองช่างจึงได้ออกส ารวจ และ
ประมาณการราคา ออกแบบ เป็นท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ขึ้น วางท่อจ านวน 2 
แถว และท าทางเบี่ยงระหว่างด าเนินการ ให้ประชาชนใช้สัญจร ระหว่างด าเนินการ
และคาดว่าจะด าเนินการภายในปี 2564 นี้ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา อบต.นาโสม ล าดับต่อไป ผมจะขอมตินะครับ 
    1.สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ได้ยกมือขึ้น จ านวน 10 เสียง 
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    2.สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ไม่มี 

   3.งดออกเสียงครับ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ผมงดออกเสียงครับ 

มติที่ประชุม   1.มีมติห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จ านวน 10 เสียง 
    2.มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน ไม่มี 
    3.งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
      

5.3.ญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้พ้ืนที่เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้
อนุญาต ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ลบ 0017.2/ว 3337 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2563 เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ใน  พ้ืนที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาต 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องการท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และ
ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วน
ราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและมีมติ ดังนี้ 

1.เห็นชอบตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และหาก
ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ให้
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้  ในส่วนของการยื่นค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินั้น ให้หัวหน้าส่วน
ราชการระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้รวบรวมค าขออนุญาตของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วน 
เพ่ือส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ต่อไป 

2.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความคิดเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านัก
นายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) ส านักงบประมาณ ส านักกฤษฎีกา 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณาก าหนดวิธีการที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายในการด าเนินการกรณีท่ี
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้เพ่ือท าประโยชน์ในการด าเนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โทรคมนาคมและดิจิทัล กรณีที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐน าพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตไปให้ภาคเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อ/
ถือกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว กรณี
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การตั้งส านักสงฆ์ในพ้ืนที่ป่า และกรณีการน าที่ดินของเกษตรกรที่รัฐอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่
ไปให้เอกชนเช่าต่อ 

4.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
4.1 วางแผนและจัดล าดับความส าคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตโครงการที่ได้รับการ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  
4.2 ในระยะต่อไป ให้จัดท าแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่จะต้องด าเนินการเพื่อขออนุมัติ/อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ในแต่ละ
ประเภท ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ให้มีความ
ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ/อนุญาตทั้งกระบวนการ 

5.ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่
ป่าไม้ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ค านึงถึงความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
ตามนัยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความ
พร้อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้
ทิ้งงานราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (เรื่อง การเร่งรัด
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) เพ่ือป้องกันมิ
ให้เกิดกรณีการเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีใดๆ ภายหลังจากเริ่มด าเนินโครงการไปแล้ว 

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนงานที่เข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อ
กระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมค าขออนุญาตของหน่วยงานในสังกัดส่งไปยังกระทรวงทัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ทั้งนี้ หากกรมป่าไม้ก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
เกี่ยวกับการยื่นค าขออนุญาตแล้ว จักแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป  

เอกสารประกอบค าขอ กรณีป่าสงวนแห่งชาติ 
1.แบบ ป.ส.17 , ป.ส.20 
2.รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการด าเนินงานของ
โครงการผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารจัดการและการจัดการ
รายละเอียดงบประมาณ พร้อมทั้งแบบแปลนแผนผัง และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน(ถ้ามี/
น าส่งภายหลัง) 
3.รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ทั้งกายภาพและชีวภาพ 
(ถ้ามี/น าส่งภายหลัง) 
4.แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน1:50,000 และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน
ตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขป แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่
ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอใช้ (ถ้ามี/น าส่งภายหลัง) 
5.หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 
6.เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ (ถ้ามี/น าส่งภายหลัง) 
7.กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่ืนๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย (ถ้ามี/น าส่งภายหลัง) 
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8.บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร (ถ้ามี/น าส่งภายหลัง) 
9.รายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพ้ืนที่มากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี (ถ้ามี/น าส่ง
ภายหลัง) 
10.หากเป็นพื้นท่ีประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือ
ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม 
11.กรณีการขอใช้พื้นที่เมื่อประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พ้ืนที่
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
12.เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ Google Map แสดงขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต*** 
หมายเหตุ  

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในส่วนเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตที่มีข้อความว่า 
“ถ้ามี/น าส่งภายหลัง” ผู้ขออนุญาตสามารถส่งเอกสารหลักฐานพร้อมค าขออนุญาตหรือ
น าส่งเอกสารหลักฐาน ได้ในภายหลังยื่นค าขอ 

 
   ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
   1.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   2.มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 

ข้อ 6.เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ (ถ้ามี/น าส่งภายหลัง) 
  

เพ่ือให้การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563     

จึงขอเสนอ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่มีพ้ืนที่ด าเนินการใน
เขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ดังต่อไปนี้ 

 

1. ข้อมูลถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมในเขตป่าสงวนฯ 
 หมู่ที่ 1 

   1 ซอยนาโสม 1 
  2 ซอยนาโสม 2 
  3 ซอยนาโสม 3 
  4 ซอยนาโสม – คลองแห้ง 

 5 ซอยนาโสม – วัดท่าใหญ่ 
 6 ซอยเข้าฝายน้ าล้นตาชุม 
 7 ซอยนาโสม – หนองใหญ่ 
 8 ซอยบ้านนายวรรณ  โตสุข 
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หมู่ที่ 1  
 9 ซอยนาโสม (นางอุทร ปั้นขอม)  

10 ซอยบ้านนายสวง กรทอง 
 11 ซอยบ้านนายสรพงษ์  เกิดโภคา 

12 ซอยเลียบคลองหลังโรงเรียนบ้านนาโสม 

13 ซอยบ้านนางต่วน  จิตรจ านงค ์

หมู่ที่ 5 
   1 ซอยหนองใหญ่ 2 

 2 ซอยหนองใหญ่ 3 (หนองขาม) 
 3 ซอยหนองใหญ่ 4 (นางล้ า  จันธรรม) 

4 ซอยกลุ่มไร่นายมนัส  จันธรรม 

5 กลุ่มไร่นายทองหล่อ  น ามโนสิทธิ์ 

6 ซอยกลุ่มบ้านนางสัมฤทธิ์  พลพิทักษ์ 

7 ซอยกลุ่มบ้านนายไพโรจน์  ฉิมสุนทร 

หมู่ที่ 6  

1 ซอยซับงูเหลือม – วัดถ้ าพรหมโลก 1 

2 ซอยซับงูเหลือม – หนองใหญ่ 2 

3 ซอยซับงูเหลือม – ซับตะเคียน 3 

4 ซอยสามแยกประปา 4 

5 ซอยซับงูเหลือม – เขาสมโภชน์ 5 

6 ซอยซับงูเหลือม – เขาสมโภชน์ 6 

7 สายแนวกันไฟรอบเขาสมโภชน์ 

8 ซอยแยกบ้านนายจวน  ชมชื่น 

9 ซอยกลุ่มบ้านนายอ านาจ  คงสว่าง 

10 ซอยเข้าไร่นายอ านาจ คงสว่าง 

11 ซอยเข้าไร่นายศักดิ์ชาย  ช่างภักดี 

12 ซอยข้างบ้านนางสาววันทนา  ปรีชานนท์ 

13 ซอยกลุ่มบ้านนายทักษาปกรณ์  สีดาถม 
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2.แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ในเขตป่าสงวน 

หมู่ที่ 1 
   1 ฝายตาชุม 

  2 สระน้ าข้างวัดนาโสม 
 3 ฝายข้างไร่นายสมทรง  ช้างชนะ 

4 ฝายข้างไร่นายสรพงษ์  เกิดโภคา 

5 ล าห้วยป่าสัก 
 6 คลองทรัพย์เจริญ  

หมู่ที่ 5   

1 ฝายหน้าวัดท่าใหญ่  

2 สระน้ าข้างบ้านนายสา  จันทะ  

3 สระน้ าข้างไร่นายสุพัฒน์ชัย  โพธิ์หอม  

4 ล าห้วยหลังบ้านนายสมชาญ กรสวัสดิ์  

5 ฝายข้างบ้านนายสมชาญ  กรสวัสดิ ์  

หมู่ที่ 6   

1 ฝายไร่นายอ านาจ  คงสว่าง  

2 คลองซับงูเหลือม  

3 คลองข้างไร่นางชื้น ริยะจันทร์  

4 คลองตากวย  

5 คลองซับงูเหลือม (ข้างไร่นายด ารง)  
 

3.ข้อมูลบ่อบาดาลและระบบประปา 
  หมู่ที่ 1 

   1 ระบบประปาบาดาลจุดบ้านนายวาน  แก้วแสง 

2 ระบบประปาบาดาลจุดบ้านนายสวง กรทอง 
 3 บ่อบาดาลข้างศูนย์สาธิตเพ่ือการตลาดบ้านนาโสม  

4 ระบบประปาบาดาลข้างที่ท าการ อบต.นาโสมหลังเก่า 

5 ระบบประปาบาดาลกลุ่มบ้านป่าสัก 
 หมู่ที่ 5 

   1 ระบบประปาบาดาลบ้านนายเสนาะ  ปัสกุล 
 2 ระบบประปาบาดาลบ้านนายสา   จันทะ 
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หมู่ที่ 5   

3 ระบบประปาบาดาลบ้านนางสัมฤทธิ์  พลพิทักษ์ 
 4 ระบบประปาบาดาลบ้านนายสมจิตต์  ฉิมสุนทร 
 5 ระบบประปาบาดาลศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 6  

1 ระบบประปาบาดาลบ้านนางทองอ่อน  สุทธิประภา 

2 ระบบประปาบาดาลบ้านนายประเสริฐ  ปรีชานนท์ 

3 ระบบประปาบาดาลบ้านนายวิน  เอ่ียมยอด 

4 ระบบประปาบาดาลบ้านนายภิรมย์  รอดเรือง 

5 ระบบประปาบาดาลกลุ่ม นางทองดี  อินทร์นก (ถังแดง) 

6 ระบบประปาบาดาลบ้านนางสาวสุวรรษา ปิ่นข า 

7 ระบบประปาบาดาลบ้านนายสมเดช  ปรีชานนท์ 
    

4.ข้อมูลที่สาธารณะประโยชน์ 
 หมู่ที่ 1 

   1 ส านักงานที่ท าการ อบต.นาโสม (หลังเก่า) 
 2 อาคารศูนย์สาธิตเพ่ือการตลาดบ้านนาโสม 

3 ที่สาธารณะป่าช้าบ้านนาโสม 
 หมู่ที่ 5 

   1 ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 5 

หมูที่ 6 
   1 ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 

 
  ขอได้โปรดให้ท่านได้ด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา อบต.นาโสม   ล าดับต่อไป จะขอมตินะครับ  
1.สมาชิกสภาท่านใด มีมติเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามโครงการที่เสนอมา ขอให้ยกมือครับ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ยกมือขึ้นจ านวน 10 เสียง 
    2.สมาชิกสภาท่านใด มีมติไม่เห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามโครงการที่เสนอมา ขอให้ยกมือครับ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ไม่มีผู้ใดยกมือ 
    3.งดออกเสียง 
ประธานสภา อบต.นาโสม  ผมงดออกเสียงครับ 
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มติที่ประชุม  1.มีมติเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  นาโสม จ านวน 10 เสียง 
2.มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน ไม่มี 
3.งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติอ่ืนๆ  
   6.1 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด  ที่จะเกิดข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ไม่มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิจะต้องไปใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงยังภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่จะเกิดข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

  ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องไปใช้สิทธิในลงคะแนนเสียงยัง
ภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ นาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือ
กรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นเอกสารได้
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ 

  หากผู้เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้
นั้นถูกจ ากัดสิทธิ 6 ประการ ดังนี้ 

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรอื สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 

2. สมัครรับเลือกตั้งเป็นก านัน และผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมาย
ลักษณะปกครองท้องที่ 

3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา 

5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะ
ที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการสภาท้องถิ่น 
และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีทราบด้วยครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.2 นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6  ได้สอบถาม
ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีแผนออกพ่นหมอกควันหรือไม่ เพราะช่วงนี้มียุงชุม
มาก 

ปลัด อบต.นาโสม ได้แจ้งว่า แผนออกพ่นหมอกควันประจ าปี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ คือเจ้าพนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย จะเป็นผู้จัดท าแผนเสนอมาและต้องด าเนินพ่นหมอกควัน แผนนี้
ต้องท าร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
นาโสม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทางอบต.เราจะต้องจัดพ่นอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3 นายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4  
ได้สอบถามเกี่ยวกับ รถรับ-ส่งนักกฬีาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด  อ าเภอชัยบาดาล 

ปลัด อบต.นาโสม ได้แจ้งว่า มีรถรับส่งนักกีฬา ก าหนดจุดรับ-ส่ง จ านวน 2 จุด ได้แก่ 
              1.จุดที่ 1 หน้าส านักงาน อบต.นาโสม หลังเก่า ม.1 
                    2.จุดที่ 2 ริมถนน หน้าส านักงาน อบต.นาโสม หลังใหม่ ม.2 
   นัดหมายเวลา  

เวลา 06.30 น. นักกีฬา ผู้เช็คชื่อนักกีฬา และผู้ควบคุมเด็ก  มาพร้อมกัน  
ณ หน้าส านักงาน อบต.นาโสม หลังเก่า 
เวลา 07.00 น. ออกเดินทางไปยัง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแหลม ม.2  
ต าบลเขาแหลม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบและให้แจ้งนักกีฬาทุกประเภททราบ 
 
ประธานสภา อบต.นาโสม   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มา 

ประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
     ลงชื่อ ...................................................... ผู้บันทึกการประชุม 
       ( นางสาวทศพร  เดชรักษา ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
      
     ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (  นายสมเดช  ปรีชานนท์ ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   
เมื่อวันที่... 23..... เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ...2563......................เสร็จแลว้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ได้แก้ไขบันทึกจ านวน .......-.........แห่ง  ในหน้าที่................................................................... ....................... 
 
                                                                                                                                                           
                                      (ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ 
       ( นางญาณัจฉรา    จิตรซื่อตรง )                                            
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  2    
 
 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ             (ลงชื่อ).............................................กรรมการ 
          (  นายสิงห์โต    ดวงสุดา  )                         (  นายศักดิ์ชาย    ช่างภักดี  ) 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  6  

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 


