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

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสมทรง ช้างชนะ
2.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
3.นายสุวรรณ กรทอง
4.นายอานาจ คงสว่าง
5.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา
6.นายสุรศักดิ์ ป้องโส
7.นางศิริวรรณ บุตรทัน
8.นางสาวดาราพร โพนเงิน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เข้าประชุม
จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
ผู้ไม่มาประชุม จานวน

12 คน
8 คน
- คน

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

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
( ไม่มี )

มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1
ประธานสภา อบต.นาโสม
ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 พร้อม
ทั้งได้พิจารณาคัดเลื อกแผนงาน/โครงการตามลาดับความสาคัญของชุ มชน เพื่อใช้ในการ
จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ขององค์การบริห ารส่วนตาบลนา
โสม แล้วนั้น
ในการพัฒนาตาบลนั้นเมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน หรื อมีประเด็นของการพัฒ นาใหม่ๆเกิดขึ้นในพื้นที่ ถ้าหากมีโครงการที่ ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตาบลก็สามารถนาโครงการนั้น ฯ มา
ดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หรือมีปรากฏไม่ตรงกับ
ปีงบประมาณ รายละเอียด คุณลักษณะ ก็มีความจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มี
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โครงการรองรับต่อการพัฒนา เพราะถ้า ปล่ อยไว้จ ะทาให้ ประชาชนได้รับ ความเดื อดร้ อ น
หรื อสู ญ เสี ย โอกาสในการพั ฒ นา ดังนั้ น การเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถนาขึ้นมาพิจารณาดาเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (
ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22/1 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 –
2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
ตามภารกิจอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/
กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ในลาดับต่อไปผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของ ร่าง
แผนฉบับนี้ ต่อไป
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ประกอบไปด้วย
คานา
ตามที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลนาโสม ได้พิจ ารณาอนุมัติแ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นา ท้อ งถิ ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อ วัน ที่ 10 มิถุน ายน 2562 พร้อ มทั้ง ได้พิจ ารณาคัด เลือ กแผนงาน/โครงการ
ตามลาดับ ความสาคัญ ของชุมชน เพื่อใช้ใ นการจัดทาข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 256 3 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม แล้วนั้น
ในการพัฒนาตาบลนั้น เมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือมี
ประเด็น ของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้น ในพื้น ที่ ถ้าหากมีโ ครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลก็สามารถนาโครงการนั้น ฯ มาดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพื้นที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลได้ แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หรือมีปรากฏไม่ตรงกับ
ปีงบประมาณ รายละเอียด คุณลักษณะ ก็มีความจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีโครงการรองรั บต่อการ
พัฒนา เพราะถ้ าปล่ อยไว้จ ะทาให้ ป ระชาชนได้รั บความเดื อดร้ อน หรื อสู ญ เสี ยโอกาสในการพัฒ นา ดั งนั้น การ
เปลี่ ย นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถนาขึ้นมาพิจารณาดาเนินการได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด
4 ข้อ 22/1 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
เพื่อนาไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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สารบัญ
หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1
2

ส่วนที่ 2 การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

3

2
2

เปลี่ยนแปลง
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

5

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

6

ภาคผนวก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
......................................
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งจัดทาขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ”
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเหตุผลและความจาเป็น ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม หนังสือเลขที่ 1 /2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 เนื่องจากมีโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.
2561 – 2565)เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในปีงบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะ งบประมาณ ทางสานักปลัด
จึงได้แจ้งเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อที่สามารถนาโครงการไปจัดทางบประมาณ
รายจ่าย ได้
2.องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จะดาเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสมหลังใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1/2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในปีงบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะ งบประมาณ ทางสานักปลัด
จึงได้แจ้งเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อที่สามารถนาโครงการไปจัดทางบประมาณ
รายจ่าย ได้
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ส่วนที่ 1
บทนา
................................................................................................................................................................
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรื อแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ชุมชนได้
3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง พร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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-4(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”
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ส่วนที่ 2
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานการพาณิชย์
รวม
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

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

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

1

577,000

-

-

-

-

1

577,000

-

-

-

-

1

577,000

-

-

-

-

1

577,000

-

-

-

-

1

250,000

-

-

-

-

1

250,000

-

-

-

-

1
2

250,000
827,000

-

-

-

-

1
2

250,000
827,000
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แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
7

ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างถังประปา
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6
บริเวณบ้านนายยงยุทธ์
ธี
ราธรรม
( เดิมปรากฏหน้า 123 ข้อ 7
)
เปลี่ยนแปลง
โครงการ
โครงการก่อสร้างถังประปา
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มนี ้าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคทีเ่ พียงพอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มนี ้าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคทีเ่ พียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )
จานวน 1 โครงการหรือ
ตามงานที่ อบต.กาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )
โครงเหล็กหอถังสูงประปาขนาด
ความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อ
บาดาลขนาดท่อ พีวีซี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อย
กว่า 80 เมตร หรือตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาโสมกาหนด

2561
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
350,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
577,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-
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ตัวชี้วดั
( KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

1 โครงการ

ประชาชนมีน้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

ตัวชี้วดั
( KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

1 โครงการ

ประชาชนมีน้าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคที่
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

ที่
1

โครงการ
โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณทีท่ าการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสมหลังใหม่
เปลี่ยนแปลง
โครงการ
โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณทีท่ าการองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสมหลัง
ใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อดาเนินการปรับปรุงภูมิ จานวน 1 โครงการ หรือ
ทัศน์ภายในสถานที่ อบต.
ตามงานที่ อบต.กาหนด
นาโสมหลังใหม่
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อดาเนินการปรับปรุงภูมิ ดาเนินการถมดินขนาดกว้า 74
ทัศน์ภายในสถานที่ อบต. เมตร ยาว 85 เมตร สูงเฉลี่ย
นาโสมหลังใหม่
0.50 เมตร และขนาดกว้าง
22 เมตร ยาว 25 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีพนื้ ที่
รวมไม่น้อยกว่า 6,840ตาราง
เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
250,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-
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ตัวชี้วดั
( KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

1 โครงการ

ที่ทาการ อบต.แห่งใหม่มี
ภูมิทัศน์ที่มีความสวยงาม มี
ความพร้อมในการบริการ
ประชาชน

ตัวชี้วดั
( KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

1 โครงการ

ที่ทาการ อบต.แห่งใหม่มี
ภูมิทัศน์ที่มีความสวยงาม มี
ความพร้อมในการบริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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-11รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถัง เพื่อให้ประชาชน
ประปาพร้อมเจาะบ่อ ได้มนี าไว้
้ เพื่อการ
บาดาล หมู่ที่ 6
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

2561
(บาท)

2562
(บาท)

โครงเหล็กหอถังสูง
ประปาขนาดความจุ 10
ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อ
บาดาลขนาดท่อ พีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ความลึกไม่น้อยกว่า 80
เมตร หรือตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาโสม
กาหนด

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
577,000
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-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1 โครงการ ประชาชนมีนาไว้
้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-12รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณที่ทา
การองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม
หลังใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานที่
อบต.นาโสมหลัง
ใหม่

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ดาเนินการถมดินขนาด
กว้า 74 เมตร ยาว 85
เมตร สูงเฉลีย่ 0.50 เมตร
และขนาดกว้าง 22 เมตร
ยาว 25 เมตร สูงเฉลีย่
0.80 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 6,840
ตารางเมตร

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
250,000
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-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1 โครงการ ที่ทาการ อบต.แห่ง กองช่าง
ใหม่มีภูมิทัศน์ที่มี
ความสวยงาม มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน

ภาคผนวก
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
--------------ด้วยองค์การบริ หารส่ว นตาบลนาโสม ได้จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น องค์การบริห ารส่ วนตาบลนาโสม
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562
อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 จึงอนุมัติ
และประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ส าหรับเป็นกรอบในการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕63

(นายสมทรง ช้างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอรายละเอียดตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จน
ครบถ้วน และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดสงสัยในรายละเอียดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จึงได้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม ได้พิจารณาลงมติ ดังนี้
ประธานสภา อบต.นาโสม สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือครับ
การลงมติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เห็นชอบ จานวน 10 เสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือครับ
การลงมติ

ไม่มี
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มติที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

5.2 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
(โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22
ประธานสภา อบต.นาโสม
ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
พร้ อมทั้งได้พิจารณาคัดเลื อกแผนงาน/โครงการตามลาดับความสาคัญของชุมชน เพื่อใช้ใน
การจัดทาข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
นาโสม แล้วนั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอานาจหน้าที่ และ
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ในลาดับต่อไปผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของ ร่าง
แผนฉบับนี้ ต่อไป

ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ประกอบไปด้วย
คานา
ตามที่ องค์การบริห ารส่ว นตาบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวัน ที่ 10 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลื อกแผนงาน/โครงการ
ตามลาดับความสาคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 256 3 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม แล้ วนั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

สารบัญ
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3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
......................................
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งจัดทาขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10 มินายน 2562 นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนพ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว
ทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
เหตุผลและความจาเป็น ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความจาเป็นที่จะดาเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุดที่
ลบ 0023.5/ว134 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสาหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 จึงมีความ
จาเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) ครั้งที่ 2/2563 ทางสานักปลัดจึงได้แจ้งเพื่อ
ขอเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่สามารถนาโครงการไปจัดทางบประมาณรายจ่าย ได้

ส่วนที่ 1
บทนา
หน้า 21 จาก 44

................................................................................................................................................................
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและพัฒนา
ชุมชนได้
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
“การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้
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ส่วนที่ 2
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

หน้า 24 จาก 44

-4-

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
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- 5-

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคง และความสงบสุข
ของรัฐ
1.3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

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

-

-

1
1
1

102,250
102,250
102,250
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ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

1
1
1

102,250
102,250
102,250

-8แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม
ประจาปี พ.ศ.2563

เพื่อส่งเสริมความรู้
ทักษะ ด้านการ
จัดการสาธารณภัย
เบื้องต้นให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ

จัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ จานวน 50 คน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท)
(บาท)
102,250
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-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
( KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 โครงการ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติสามารถนาความรู้
และทักษะไปปฏิบัติ
หน้าที่ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ภาคผนวก
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
--------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 โดย สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
อาศัย อานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2561 ข้อ ๒๒ /2 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่
2/2563 สาหรับเป็นกรอบในการดาเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. ๒๕63
(นายสมทรง ช้างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอรายละเอียดตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
จนครบถ้วน และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดสงสัยในรายละเอียดหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ใดสอบถาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จึงได้ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาลงมติ ดังนี้
ประธานสภา อบต.นาโสม สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือครับ
การลงมติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เห็นชอบ จานวน 10 เสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอให้ยกมือครับ
การลงมติ

ไม่มี

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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5.3 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งวัดของสานักสงฆ์ทรัพย์เจริญ
หมู่ที่ 3 ตาบลนาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม สาหรับเรื่องนี้ สภาแห่งนี้ ได้เคยนาญัตตินี้มาพิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากว่า
กระบวนการยังไม่ผ่านมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน จึงได้ให้ทางหมู่บ้าน กลับไป
ทบทวนนาเรื่องนี้เสนอการพิจาณาของหมู่บ้านก่อน และบัดนี้ทางหมู่บ้านได้ประชุม
ประชาคมเรียบร้อยแล้ว ผลการลงมติของหมู่บ้าน ได้ให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งวัด
ของสานักสงฆ์ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3 ดังนี้ในวันนี้ จึงขอให้ทางสภา ได้พิจารณานะครับ
ประธานสภา อบต.นาโสม สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในการจัดตั้งวัดของสานักสงฆ์ทรัพย์เจริญ ขอให้ยกมือ
การลงมติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เห็นชอบ จานวน 10 เสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบในการจัดตั้งวัดของสานักสงฆ์ทรัพย์เจริญ ขอให้ยก
มือ
การลงมติ
ไม่มี
มติที่ประชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เห็นชอบ จานวน 10 เสียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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5.4 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้เสนอรายละเอียด
นักทรัพยากรบุคคล
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม และสมาชิกสภาทุกท่าน
เรื่องเดิม
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
2/2562 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน 1 รายการ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 688,800 บาท
(-หกแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน
15 จุด พร้อมอุปกรณ์ มีรายการ ดังนี้
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
สาหรับงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 23,000 บาท จานวน 8 จุด รวม 184,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
2. มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut Filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สาหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพสี
และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
9. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
10. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
11. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน HTTP , Https, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
12. มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD card หรือ
Mini SD card
13. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming
Interface (API) ในรูปแผ่น CD หรือ DVD ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
/14. ได้รับมาตรฐาน.....
หน้า 31 จาก 44

14. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
15. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
16. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือการบริหารที่มีคุณภาพ
เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ราคา 32,000 บาท จานวน 7 จุด รวม 224,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
2. มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สาหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color)
และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
9. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
10. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
11. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
12. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถ ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้
14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing)
ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
15. สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
16. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
17. มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
18. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming
Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์
ผู้ผลิต
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19. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
20. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
21. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 32 ช่อง ราคา 125,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
2. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H 265 หรือดีกว่า
3. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface Form แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 piXel หรือไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP SNMPS , MP RTSP
7. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ Surveillance Hard Disk
8. มีช่องเชื่อมต่อ แบบ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
9. สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
10. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming
Interface (api) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์
ผู้ผลิต
11. สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
12. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
2. มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
3. รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mc Address
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
6. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
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วงจรปิด ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2. สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
6.ตู้สาหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 18,000 บาท
คุณลักษณะ
1.เป็นตู้ Race ปิดขนาด 19 นิ้ว 27u มีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
และความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
2.มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
3.มีพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว
ตั้งราคาจากราคาท้องตลาด ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
7.โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว เป็นเงิน 16,000 บาท
คุณลักษณะทั่วไป
1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตัง้ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
8.สาย POE พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 100,000 บาท
คุณลักษณะที่จัดหา
-สาย POE
-อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ปลีกย่อย งานติดตั้ง เดินสาย เช็ทระบบ
และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
1/2562 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ประชุมมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 688,800 บาท (-หกแสนหกหมื่นแปด
พันแปดร้อยบาทถ้วน-) เพื่อดาเนินการตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ซึ่งครุภัณฑ์บางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
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ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการพิจารณากาหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากาหนดราคากลางโครงการจ้าง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ผลปรากฏว่า การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ดังกล่าวบาง
รายการ เป็นการตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เนื่องจากสานักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชี เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อ งโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบัน จึงใช้ เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
กันยายน 2562 แทน และจากการตรวจสอบคุณลักษณะปรากฏว่า คุณลักษณะพื้นฐานบางรายการมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม เพื่อให้การจัดซื้อจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องเห็นควรแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณ
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้างที่ทา ให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็ นอานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา/เสนอแนะ
เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เห็ น ควร
ดาเนินการอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป งบลงทุน หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ จานวน 1 รายการ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
เป็ นเงิน 684,500 บาท (-หกแสนแปดหมื่นสี่ พนั ห้าร้อยบาทถ้วน-)
ข้อความเดิม
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
สาหรับงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 23,000 บาท
จานวน 8 จุด รวม 184,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
2. มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per
second)
3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut Filter หรือ Infrared Cut-off Removable
(ICR) สาหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดง
ภาพสี และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา
(Black/White)

ข้อความใหม่
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป
ราคา 23,000 บาท จานวน 8 จุด รวม 184,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable
(ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา
(Black/White)
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ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัส
สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
Detection) ได้
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ
แสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
9. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อย่างน้อย
10. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
11. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ
10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน
HTTP ,
Https, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , IEEE802.1X
ได้เป็นอย่างน้อย
12. มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD
Card หรือ MicroSD card หรือ
Mini SD card
13. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming
Interface (API) ในรูปแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
14. ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
15. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
16. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือการ
บริหารที่มคี ุณภาพ

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ
แสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic
Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย
2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface
Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
น้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power
over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ
SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จากเว็บไซต์ผผู้ ลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
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สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ราคา 32,000 บาท สาหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป
จานวน 7 จุด รวม 224,000 บาท
ราคา 32,000 บาท จานวน 7 จุด
รวม 224,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
2,073,600 pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per
2. มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและ
Removable (ICR) สาหรับการ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สาหรับการ
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการ แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการ
แสดงภาพสี (Color)
แสดงภาพขาวดา (Black/White)
และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
(Black/White)
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัส
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
Detection) ได้
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ
Detection) ได้
แสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ Range) ได้
แสงมาก (Wide Dynamic
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
2 แหล่ง
9. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
น้อย 2 แหล่ง
Interface Forum)
10. ได้รบั มาตรฐาน Onvif (Open Network Video
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
Interface Forum)
น้อย
11. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
อย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
12.สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ทางานได้ตาม
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power
แบบ 10/100 Base-T หรือ
over Ethernet)
ดีกว่า และ สามารถ ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af ในช่องเดียวกันได้
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
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สาหรับหุ้มกล้อง (Housing)
ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
15. สามารถทางานได้ที่อณ
ุ หภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น
อย่างน้อย
16. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ
SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
17. มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD
Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
18. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming
Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผผู้ ลิต
19. ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
20. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
21. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพ

สาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ
SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จากเว็บไซต์ผผู้ ลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ฉบับเดือนกันยายน 2562
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ.2561 ณ
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 32 ช่อง
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 32 ช่อง ราคา ราคา 125,000 บาท
125,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
วงจรปิดโดยเฉพาะ
1. เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
โดยเฉพาะ
หรือ H.264 หรือดีกว่า
2. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface
หรือ H 265 หรือดีกว่า
Forum)
3. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
Interface Forum)
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface Form ช่อง
แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5. สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความ

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
หน้า 38 จาก 44

ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 piXel หรือไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
6. สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP
SNMPS , MP RTSP
7. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
Surveillance Hard Disk
8. มีช่องเชื่อมต่อ แบบ USB ไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่อง
9. สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
10. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming
Interface (api) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผผู้ ลิต
11. สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ผ่านระบบเครือข่ายได้
12. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพ

ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP,
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่
น้อยกว่า 32 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2
ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ
Download จากเว็บไซต์ผผู้ ลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพ

เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี พ.ศ.2561 ณ
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI
Model
2. มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
3. รองรับ Mac Address ได้ไม่นอ้ ยกว่า 8,000 Mc
Address
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้ จานวนไม่น้อยกว่า
16 ช่อง

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac
Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power
over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า
16 ช่อง

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
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5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม
Web Browser ได้
6. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จานวนไม่น้อยกว่า
2 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web
Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจาปี
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600
Watts)
2. สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ของกระทรวงดิจิทัล
6.ตู้สาหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน 18,000 บาท
คุณลักษณะ
1.เป็นตู้ Race ปิดขนาด 19 นิ้ว 27u มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
และความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
2.มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
3.มีพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว
ตั้งราคาจากราคาท้องตลาด ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA
(600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
6.ตู้สาหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน 18,000 บาท
คุณลักษณะ
1.เป็นตู้ Race ปิดขนาด 19 นิ้ว 27u มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
และความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
2.มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
3.มีพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว
ตั้งราคาจากราคาท้องตลาด ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์
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ข้อความเดิม
7.โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว
เป็นเงิน 16,000 บาท

ข้อความใหม่
7.โทรทัศน์แอลอีดี ระดับความละเอียดจอภาพ
1920 x 1080 ขนาด 40 นิ้ว
เป็นเงิน 11,700 บาท
คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะพอสังเขป
1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
2.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณเพื่อการ 4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
สัญญาณภาพและเสียง
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ
รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
เพลง และภาพยนตร์
6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ

ตัง้ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562

8.สาย POE พร้อมอุปกรณ์
เป็นเงิน 100,000 บาท

8.สาย POE พร้อมอุปกรณ์
เป็นเงิน 100,000 บาท
-การเดินสายและติดตั้งสายเครือข่าย (Lancable)
หรือสายสัญญาณจอภาพ (Display cable) พร้อม
อุปกรณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
คุณลักษณะที่จัดหา
คุณลักษณะที่จัดหา
-สาย POE
1.สายเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างระบบ
-อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ปลีกย่อย งานติดตั้ง เดินสาย 2.เต้ารับสายสัญญาณตัวเมีย
เช็ทระบบ
3.หน้ากากสาหรับเต้ารับสาย
4.ตัวผู้
5.ฝาครอบหัวตัวผู้
6.อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ปลีกย่อย งานติดตั้ง เดินสาย
เซ็ทระบบ ฯลฯ

ประธานสภา อบต.นาโสม ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามจึงได้ให้
สมาชิกสภา ได้พิจารณาและลงมติ ผลของมติที่ประชุม ดังนี้
หน้า 41 จาก 44

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติอนุมัติ จานวน 10 เสียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีมติไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติอื่น ๆ

มติที่ประชุม

6.1 เรื่อง แผนดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid 19)และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง งบอุดหนุน
จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 10,269 บาท จัดซื้อวัสดุจากการทา
หน้ากาก)
รับทราบ

มติที่ประชุม

6.2 เรื่อง แผนดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid 19)และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จานวน
18,000 บาท งบสนันสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโสม
2.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) จานวน 50,000 บาท
รับทราบ

6.3 เรื่องขอให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสมัยประชุมถัดไป เรื่องขอความ
อนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้าประปาหมู่บ้าน ของประชาชนหมู่ที่ 5
ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
นายก อบต.นาโสม
ตามที่นายอานาจ ฤทธิ์บารุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ได้ยื่นหนังสือขอให้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนด้านน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 มานั้น สาหรับประปาจุดนี้ ผม
ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการนาท่อน้าประปาลงเพิ่มในบ่ออีก ความลึก 42 เมตร
ท่อลงสุดแล้ว แต่น้าก็ยังไม่มี จึงวิเคราะห์ได้ว่า น้าแห้งบ่อ จึงได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ต่อมาโดยการ ให้รถน้าขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม นาน้าไปเติมยังหอถัง
วันละ 2 เที่ยว โดยเริ่มเติมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อเช้า
ชาวบ้านก็ได้เข้ามาหาผมที่บ้านเรื่องน้าไม่ไหลนี้ด้วย ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเจาะบ่อ
บาดาลใหม่ แต่เนื่องจากว่า การเจาะบ่อบาดาล ของ ม.5 ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ
ผมจึงขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาให้มีการ
ประชุมสภาคราวต่อไป เพื่อผมจะได้เสนอญัตติให้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 โดยนาโครงการเจาะบ่อบาดาลของ
หมู่ที่ 5 บรรจุเข้าสู่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 3/2563
หน้า 42 จาก 44

สาหรับกระบวนการของแผนพัฒนานั้น ในช่วงบ่ายของวันนี้ จะเป็นการ
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม และประชาคมตาบลระดับ
ท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ ผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วยครับ
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ
63 วรรคหนึ่ง และให้นาเรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน
น้าประปาหมู่บ้าน ของประชาชนหมู่ที่ 5 ด้วยการเจาะบ่อบาดาล เข้าสู่ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 เสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้พิจารณาต่อไป ตามข้อ 40 วรรคสอง ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537
มติทปี่ ระชุม
รับทราบและให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้นัดการประชุมสภา
ในคราวต่อไป
6.4 นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6
เสนอขอให้แก้ไขเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณจุดที่ชาวบ้านถมดิน บ้านนางคะนึง
ฟองน้า ม.6 เพราะว่า บริเวณนี้ท่อประปาแตกชารุด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
น้าประปาไม่พอใช้
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้อนุญาตให้นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ม.6 ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ 63 วรรคหนึ่งได้แจ้งให้สมาชิก ม.6 เขียนคา
ร้องไว้เป็นหลักฐานด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 แจ้งกาหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ประจาปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563
เวลา 09.30 น.
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้แจ้งต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม คณะผู้บริหาร และ
ข้าราชการ ในกาหนดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ประจาปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อให้
ผู้บริหารได้นาเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
3/2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
นาเรียนว่า ได้แจ้งการประชุมต่อที่ประชุมสภาแล้ว ดังนั้น จึงไม่ได้ออกหนังสือเชิญ
การประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
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ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่... 8..... เดือนเมษายน พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )
( นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 6
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