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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยประชุมวิสามัญ    ประจ าปี พ.ศ.2563 

  สมัยที่ 1    ครั้งที่  1/2563 
วันที่     7      เดือน เมษายน      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.นางอุไรวรรณ์  ใจเอื้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
9.นายทองปาน กระจังทอง 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 
  
 ผู้เข้าประชุม       จ านวน      12    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน        8    คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        -    คน 
 
 
 
 
        /เปิดประชุมเวลา............ 
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เปิดประชุมเวลา  09.30 น. โดยนายสมเดช  ปรีชานนท์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   (ไม่มี) 
มติที่ประชุม    - 
 
ระเบียบวาระท่ี    2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  21 มกราคม 
  พ.ศ.2563    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 

มติที่ประชุม    - 
 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
       (ไม่มี) 

มติที่ประชุม    - 
 

ระเบียบวาระท่ี    5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1     

ประธานสภา อบต.นาโสม         ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม     เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลนาโสม ทุกท่าน 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่  10  มิถุนายน   2562  พร้อม
ทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพ่ือใช้ในการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม แล้วนั้น 

ในการพัฒนาต าบลนั้นเมื่อเกิดปัญหาความต้องการเร่งด่วน ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน หรือมีประเด็นของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ถ้าหากมีโครงการที่ ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถน าโครงการนั้น ฯ  มา

ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้  แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หรือมีปรากฏไม่ตรงกับ
ปีงบประมาณ รายละเอียด คุณลักษณะ ก็มีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มี
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โครงการรองรับต่อการพัฒนา  เพราะถ้าปล่อยไว้จะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
หรือสูญเสียโอกาสในการพัฒนา  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่ฝ่ายบริหารสามารถน าขึ้นมาพิจารณาด าเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท 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 2/2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/

กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป                    

ในล าดับต่อไปผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของ ร่าง
แผนฉบับนี้ ต่อไป 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 

ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม   ประกอบไปด้วย 

ค าน า 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่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
ประเด็นของการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ถ้าหากมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถน าโครงการนั้น ฯ  มาด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความต้องการหรือพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  แต่ถ้าไม่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา หรือมีปรากฏไม่ตรงกับ
ปีงบประมาณ รายละเอียด คุณลักษณะ ก็มีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มีโครงการรองรับต่อการ
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 2/2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้
เพ่ือน าไปใช้เป้นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป                    
                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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สารบัญ 
 

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

ส่วนที่ 2 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ         3 

   เปลี่ยนแปลง              

  - บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )     5 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2563 

- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )     6 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2563 
 

ภาคผนวก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
( พ.ศ. 2561  –  2565 ) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2563 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2/2563 
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 ” 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
คุณลักษณะ ปีงบประมาณหรือแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้รับหนังสือจากนายสมเดช   ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  หนังสือเลขที่  1 /2563  ลงวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.  2563   เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6 เนื่องจากมีโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 
2561 – 2565)เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปีงบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะ งบประมาณ ทางส านักปลัด   
จึงได้แจ้งเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ได้ 

2.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จะด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล            
นาโสมหลังใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2562  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปีงบประมาณ  รายละเอียดคุณลักษณะ  งบประมาณ  ทางส านักปลัด   
จงึได้แจ้งเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ได้ 
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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 ในแผนพฒันาท้องถิ่น 

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 าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง  พร้อม
เหตุผลและความจ 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” 
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ส่วนที่ 2  
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/ 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 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 

577,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

577,000 

รวม - - - - 1 577,000 - - - - 1 577,000 
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

250,000 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

250,000 
 

รวม - - - - 1 250,000 - - - - 1 250,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - 2 827,000 - - - - 2 827,000 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเท่ียว  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

4.2 แผนงานการพาณิชย ์
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

( KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถังประปา
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่6    
บริเวณบา้นนายยงยทุธ ์       ธี
ราธรรม 
( เดิมปรากฏหน้า 123   ข้อ 7 
) 

เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคทีเ่พียงพอ 

จ านวน 1 โครงการหรอื
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 

- - - - 350,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้ใชเ้พื่อการ
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลง 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

( KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถังประปา
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่6     

เพื่อให้ประชาชนได้มนี้ าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคทีเ่พียงพอ 

โครงเหลก็หอถังสูงประปาขนาด
ความจุ 10 ลบ.ม. พรอ้มเจาะบ่อ
บาดาลขนาดท่อ พวีีซี เสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไมน่้อย
กว่า 80 เมตร หรือตามแบบ
แปลนที ่อบต.นาโสมก าหนด 

- - 577,000 - - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไวเ้พื่อการ
อุปโภคและบริโภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

( KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน์
บริเวณทีท่ าการองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนาโสมหลังใหม่ 
 

เพื่อด าเนนิการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในสถานที่ อบต.
นาโสมหลังใหม ่

จ านวน  1 โครงการ หรือ
ตามงานที่ อบต.ก าหนด 

 

- - 500,000 - - 1 โครงการ ที่ท าการ อบต.แห่งใหม่มี
ภูมิทัศนท์ี่มีความสวยงาม มี
ความพรอ้มในการบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

เปลี่ยนแปลง 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

( KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรบัปรุงภูมิทศัน์
บริเวณทีท่ าการองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลนาโสมหลัง
ใหม่ 
 

เพื่อด าเนนิการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในสถานที่ อบต.
นาโสมหลังใหม ่

ด าเนนิการถมดินขนาดกว้า 74 
เมตร ยาว 85 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร  และขนาดกว้าง 
22 เมตร ยาว 25 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรอืมีพืน้ที่
รวมไมน่้อยกว่า 6,840ตาราง
เมตร 

- - 250,000 - - 1 โครงการ ที่ท าการ อบต.แห่งใหม่มี
ภูมิทัศนท์ี่มีความสวยงาม มี
ความพรอ้มในการบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  2  บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

4.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

( ผลผลิตของโครงการ ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

( KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถัง
ประปาพร้อมเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 6     

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าไว้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ที่เพียงพอ 

โครงเหล็กหอถังสูง
ประปาขนาดความจุ 10 
ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อ
บาดาลขนาดท่อ พีวีซี 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไมน่้อยกว่า 80 
เมตร หรือตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาโสม
ก าหนด 
 

- - 577,000 - - 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าไว้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เดิม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่  3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
( ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณที่ท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม
หลังใหม ่
 

เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานที่ 
อบต.นาโสมหลัง
ใหม่ 

ด าเนินการถมดินขนาด
กว้า 74 เมตร ยาว 85 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.50 เมตร  
และขนาดกว้าง 22 เมตร 
ยาว 25 เมตร สูงเฉลีย่ 
0.80 เมตร หรือมีพื้นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 6,840 
ตารางเมตร 
 

- - 250,000 - - 1 โครงการ ที่ท าการ อบต.แห่ง
ใหม่มีภูมิทัศน์ที่มี
ความสวยงาม มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เร่ือง  ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม      
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม เมื่อวันที่  25  มีนาคม   2563 และ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีมติเห็นชอบในการ
ประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1    ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่    7   เมษายน   2562 

 
อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 จึงอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ส าหรับเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   7   เมษายน    พ.ศ. ๒๕63 

                            

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้เสนอรายละเอียดตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น          

(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จน
ครบถ้วน และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดสงสัยในรายละเอียดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงได้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม ได้พิจารณาลงมติ ดังนี้ 

ประธานสภา อบต.นาโสม    สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอให้ยกมือครับ 

การลงมติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
ประธานสภา อบต.นาโสม    สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอให้ยกมือครับ 

การลงมติ  ไม่มี 
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มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี 

   งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

5.2 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
      (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ) 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  

ประธานสภา อบต.นาโสม         ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม     เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลนาโสม ทุกท่าน 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่   10   มิถุนายน   2562  
พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพ่ือใช้ใน
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม แล้วนั้น 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และ
เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ทั้งนี้เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ในล าดับต่อไปผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของ ร่าง
แผนฉบับนี้ ต่อไป 

 

 

 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม ประกอบไปด้วย 

ค าน า 
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น              
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่   10   มิถุนายน   2562  พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม แล้วนั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว   

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ทั้งนี้เพื่อน าไปใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 
                       

                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 



หนา้ 20 จาก 44 
 

 
                 หน้า 

        
บันทึกหลักการและเหตุผล          1 
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  1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น      
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  - บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )     6 
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ภาคผนวก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561  –  2565 ) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2563 
...................................... 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม(ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10   มินายน    2562   นั้น 

เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนพ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561    ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว   

ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมี
เหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีความจ าเป็นที่จะด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุดที่                       
ลบ 0023.5/ว134   ลงวันที่   25   กุมภาพันธ์   2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณส าหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 –2565) ครั้งที่ 2/2563 ทางส านักปลัดจึงได้แจ้งเพ่ือ
ขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่สามารถน าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ได้ 

 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 



หนา้ 22 จาก 44 
 

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

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
แก้ไขเพ่ิมเติม ( 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 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 ข้อ  ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

-2- 
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ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
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ส่วนที่ 2  
 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2563 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/ 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) 

1) ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง และความสงบสุข
ของรฐั 
1.3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

102,250 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

102,250 
รวม - - - - 1 102,250 - - - - 1 102,250 
รวมท้ังสิ้น - - - - 1 102,250 - - - - 1 102,250 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ 
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
( KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1  โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจติอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 
ประจ าปี พ.ศ.2563  

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ทักษะ ด้านการ
จัดการสาธารณภยั
เบื้องต้นให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ  

จัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ จ านวน 50 คน  

- - 102,250 
 

- - 1 โครงการ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติสามารถน าความรู้ 
และทักษะไปปฏิบัติ
หน้าท่ีได้  

สานักปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม   ครั้งที่ 2/2563 โดย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัย
วิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่   7  เมษายน   2563 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2561 ข้อ ๒๒ /2   จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563  ส าหรับเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   7    เมษายน   พ.ศ. ๒๕63 

      (นายสมทรง   ช้างชนะ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้เสนอรายละเอียดตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น          

(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
จนครบถ้วน และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดสงสัยในรายละเอียดหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ใดสอบถาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงได้ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาลงมติ ดังนี้ 

ประธานสภา อบต.นาโสม    สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอให้ยกมือครับ 

การลงมติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
ประธานสภา อบต.นาโสม    สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอให้ยกมือครับ 

การลงมติ  ไม่มี 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี 

   งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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5.3 ญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งวัดของส านักสงฆ์ทรัพย์เจริญ  
      หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  

ประธานสภา อบต.นาโสม   ส าหรับเรื่องนี้ สภาแห่งนี้ ได้เคยน าญัตตินี้มาพิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากว่า  
กระบวนการยังไม่ผ่านมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน จึงได้ให้ทางหมู่บ้าน กลับไป
ทบทวนน าเรื่องนี้เสนอการพิจาณาของหมู่บ้านก่อน และบัดนี้ทางหมู่บ้านได้ประชุม
ประชาคมเรียบร้อยแล้ว ผลการลงมติของหมู่บ้าน ได้ให้ความเห็นชอบ การจัดตั้งวัด
ของส านักสงฆ์ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3 ดังนี้ในวันนี้ จึงขอให้ทางสภา ได้พิจารณานะครับ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในการจัดตั้งวัดของส านักสงฆ์ทรัพย์เจริญ ขอให้ยกมือ 
การลงมต ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
ประธานสภา อบต.นาโสม  สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบในการจัดตั้งวัดของส านักสงฆ์ทรัพย์เจริญ ขอให้ยก 

มือ 
การลงมต ิ     ไมมี่ 
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
   งดออกเสียง  จ านวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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5.4 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน     
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการติดตั้ง  
     กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์  

ประธานสภา อบต.นาโสม    ขอเชิญนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้เสนอรายละเอียด 
นักทรัพยากรบุคคล        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และสมาชิกสภาทุกท่าน 

เรื่องเดิม 
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที ่

2/2562 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน  1  รายการ  โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 688,800 บาท 
(-หกแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าด าเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 
15 จุด พร้อมอุปกรณ ์มีรายการ ดังนี้ 

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายในอาคาร 
ส าหรับงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป ราคา 23,000 บาท จ านวน 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) ส าหรับการ 

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี  

และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic  

Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
9. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
10. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
11. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100 Base-T หรือ 

ดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน  HTTP , Https, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 

12. มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD card หรือ  
Mini SD card  

13. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  
Interface (API) ในรูปแผ่น CD หรือ DVD ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
 

          /14. ได้รับมาตรฐาน..... 
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14. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
15. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
16. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือการบริหารที่มีคุณภาพ 

    

เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  
 

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ราคา 32,000 บาท จ านวน 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) ส าหรับการ 

บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color)  

และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic  

Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
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 ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) 
ในช่องเดียวกันได้  

14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing)  
ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  

15. สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
16. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ได ้เป็นอย่างน้อย  
17. มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ 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 ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  
 

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  แบบ 32 ช่อง ราคา 125,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1. เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  
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 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
5. สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  

1,920x1,080 piXel หรือไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6. สามารถใช้งานไดก้ับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP SNMPS , MP RTSP  
7. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  Surveillance Hard Disk  
8. มีช่องเชื่อมต่อ แบบ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
9. สามารถใช้งานไดต้ามมาตรฐาน 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 ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  
 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง  
ราคา 16,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน  
1. มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า 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 สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง  

5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้ 
6. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 

เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ 
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วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 
  

5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
2. สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

 

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล 
 

6.ตู้ส าหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์ 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.ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล  
2.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า  40  นิ้ว  
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณเพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

 

  ต้ังราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
 

8.สาย  POE พร้อมอุปกรณ์  เป็นเงิน  100,000  บาท 
  คุณลักษณะที่จัดหา 
  -สาย POE 
  -อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ปลีกย่อย งานติดตั้ง เดินสาย เช็ทระบบ 
 

และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่ 
1/2562 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ประชุมมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 688,800 บาท (-หกแสนหกหมื่นแปด
พันแปดร้อยบาทถ้วน-) เพ่ือด าเนินการตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์  
  ซึ่งครุภัณฑ์บางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ 
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561     
        



หนา้ 35 จาก 44 
 

ข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณาก าหนดราคากลางโครงการจ้าง 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ผลปรากฏว่า การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ดังกล่าวบาง
รายการ เป็นการตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ณ  วันที่  26  ตุลาคม  2561  เนื่องจากส านักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบัน จึงใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 
กันยายน 2562 แทน และจากการตรวจสอบคุณลักษณะปรากฏว่า คุณลักษณะพ้ืนฐานบางรายการมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม เพ่ือให้การจัดซื้อจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องเห็นควรแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ  
 

ข้อระเบียบ 
                           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ้ 29 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีท า ใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ 
  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควร
ด าเนินการอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ดงัน้ี  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑ ์
โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน  1  รายการ  โครงการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์  
เป็นเงิน 684,500 บาท (-หกแสนแปดหม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยบาทถว้น-) 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 
ส าหรับงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป ราคา 23,000 บาท 
จ านวน 8 จุด รวม 184,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 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) ส าหรับการ 
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมตัิ  
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดง
ภาพสี และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White)  

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยท่ัวไป 
ราคา 23,000 บาท จ านวน 8 จุด รวม 184,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- 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) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคนืโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White)  
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสดุกับค่าความยาวโฟกัส
สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลเิมตร  
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion 
Detection) ได ้ 
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ
แสงมาก (Wide Dynamic  
Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
9. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อย่างน้อย  
10. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
11. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 
10/100 Base-T หรือ 
ดีกว่า และสามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน  HTTP , 
Https, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , IEEE802.1X 
ได้เป็นอยา่งน้อย 
12. มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD 
Card หรือ MicroSD card หรือ  
Mini SD card  
13. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming  
Interface (API) ในรูปแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง 
หรือสามารถ Download จากเวบ็ไซตผ์ู้ผลิต  
14. ได้รบัมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
15. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
16. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือการ
บริหารที่มคีุณภาพ 
 
  
 
 
    
เป็นการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- มีผลตา่งค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลเิมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion 
Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตา่งของ
แสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic 
Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 
2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
น้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานไดต้าม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ 
SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย  
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ 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 ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ 
Download จากเว็บไซตผ์ูผ้ลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลติต้องไดร้ับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลติต้องไดร้ับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานท่ีมีคณุภาพ 
เป็นการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ  
ฉบับเดือนกันยายน 2562  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

 

 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร  

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร  
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ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ราคา 32,000 บาท 
จ านวน 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 หรอื Infrared Cut-off 
Removable (ICR) ส าหรับการ 
บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัต ิ 
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการ
แสดงภาพสี (Color)  
และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White)  
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสดุกับค่าความยาวโฟกัส
สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลเิมตร  
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion 
Detection) ได ้ 
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของ
แสงมาก (Wide Dynamic  
Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
9. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง  
10. ได้รบัมาตรฐาน Onvif (Open Network Video 
Interface Forum)  
11. สามารถส่งสญัญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 เป็น
อย่างน้อย  
12.สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือ 
ดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได ้ 

ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยท่ัวไป  
ราคา 32,000 บาท จ านวน 7 จุด  
รวม 224,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน่้อยกว่า 1,920x1,080 
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per 
second)  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off 
Removable (ICR) ส าหรับการบนัทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและ
กลางคืนโดยอตัโนมตั ิ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการ
แสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสดุกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลเิมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion 
Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตา่งของ
แสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic 
Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 
2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน  Onvif (Open Network Video 
Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
น้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานไดต้าม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet)  
ในช่องเดียวกันได ้ 

 

 

 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
14. ตัวกล้องไดม้าตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเ์พิ่มเตมิ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม
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ส าหรับหุ้มกล้อง (Housing)  
ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  
15. สามารถท างานได้ที่อุณหภมูิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น
อย่างน้อย  
16. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ 
SNTP”, SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  
17. มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD 
Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card  
18. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming  
Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผ์ูผ้ลติ  
19. ได้รบัมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
20. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
21. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานท่ีมีคณุภาพ 
 
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ 

วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 
 
 
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  แบบ 32 ช่อง ราคา 
125,000 บาท  
 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1. เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ  
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 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

ส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ไดม้าตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C  
เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ 
SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได ้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ 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 ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ 
Download จากเว็บไซตผ์ูผ้ลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลติต้องไดร้ับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลติต้องไดร้ับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานท่ีมีคณุภาพ 
 
 
 
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ  
ฉบับเดือนกันยายน 2562   

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 
 
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 32 ช่อง  
ราคา 125,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้อง 
วงจรปิดโดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 
หรือ H.264 หรือดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  

 

 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
5. สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความ - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
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ละเอียดของภาพสูงสดุไม่น้อยกว่า  
1,920x1,080 piXel หรือไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
6. สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP 
SNMPS , MP RTSP  
7. มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูส าหรับกลอ้งวงจรปิดโดยเฉพาะ  
Surveillance Hard Disk  
8. มีช่องเชื่อมต่อ แบบ USB ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่อง  
9. สามารถใช้งานไดต้ามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
10. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming  
Interface (api) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผ์ูผ้ลติ  
11. สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ผ่านระบบเครือข่ายได ้ 
12. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานท่ีมีคณุภาพ 
 
 
 
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ ประจ าปี พ.ศ.2561 ณ 

วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 
 
 
 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง ราคา 16,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1. มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI 
Model  
2. มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps  
3. รองรับ Mac Address ได้ไม่นอ้ยกว่า 8,000 Mc 
Address  
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า และ สามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า  
16 ช่อง  

ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, 
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได ้เป็นอย่างน้อย  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจรุวมไม่
น้อยกว่า 32 TB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
ช่อง  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ 
Download จากเว็บไซตผ์ูผ้ลิต  
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
ระบบเครือข่ายได ้ 
- ผู้ผลติต้องไดร้ับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานท่ีมีคณุภาพ 
 
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ  
ฉบับเดือนกันยายน 2562   

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 
 
 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง ราคา 16,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า 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 หรือดกีว่า และสามารถท างานได้
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรอื IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไมน้อยกว่า 
16 ช่อง  

 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
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5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม 
Web Browser ได ้ 
6. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 
 
 
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี 
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

 
 
5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
ราคา 5,800 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 
Watts)  
2. สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
 
 

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
ของกระทรวงดิจิทัล 

6.ตู้ส าหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์  
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 

 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จ านวนไม่น้อยกว่า 
2 ช่อง  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web 
Browser ได้  
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
เป็นการตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ฉบับเดือนกันยายน 2562   

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 
 
5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
ราคา 5,800 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA  
(600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

 
6.ตู้ส าหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์  
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 ข้อความใหม่ 
7.โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว  
เป็นเงิน 16,000 บาท 
 
คุณลักษณะทั่วไป 
1.ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล  
2.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า  40  นิ้ว  
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณเพ่ือการ
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
 
ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
 
 
8.สาย  POE พร้อมอุปกรณ์   
เป็นเงิน  100,000  บาท 
 
 
 
คุณลักษณะที่จัดหา 
-สาย POE 
-อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ปลีกย่อย งานติดตั้ง เดินสาย 
เช็ทระบบ 
 

7.โทรทัศน์แอลอีดี ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 ขนาด 40 นิ้ว   
เป็นเงิน 11,700 บาท 
คุณลักษณะพอสังเขป 
1.ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล  
2.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว  
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง 
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ 
เพลง และภาพยนตร์ 
6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
 

ต้ังราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2562 

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

 

 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามจึงได้ให้
สมาชิกสภา ได้พิจารณาและลงมติ  ผลของมติที่ประชุม ดังนี้ 
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มติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีมติอนุมัติ   จ านวน 10 เสียง 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีมติไม่อนุมัติ ไม่มี 

  งดออกเสียง จ านวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
  

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติอ่ืน ๆ 

6.1 เรื่อง  แผนด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid 19)และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง งบอุดหนุน
จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 10,269 บาท จัดซื้อวัสดุจากการท า
หน้ากาก) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2 เรื่อง แผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid 19)และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง จ านวน 
18,000 บาท งบสนันสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโสม 
  2.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-
19) จ านวน 50,000 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3 เรื่องขอให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสมัยประชุมถัดไป เรื่องขอความ
อนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ าประปาหมู่บ้าน ของประชาชนหมู่ที่ 5  

ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
นายก อบต.นาโสม         ตามที่นายอ านาจ ฤทธิ์บ ารุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ได้ยื่นหนังสือขอให้แก้ไข 

ปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 มานั้น ส าหรับประปาจุดนี้ ผม 
ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการน าท่อน้ าประปาลงเพ่ิมในบ่ออีก ความลึก 42 เมตร 
ท่อลงสุดแล้ว แต่น้ าก็ยังไม่มี จึงวิเคราะห์ได้ว่า น้ าแห้งบ่อ  จึงได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ต่อมาโดยการ ให้รถน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม น าน้ าไปเติมยังหอถัง 
วันละ 2 เที่ยว โดยเริ่มเติมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อเช้า
ชาวบ้านก็ได้เข้ามาหาผมที่บ้านเรื่องน้ าไม่ไหลนี้ด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเจาะบ่อ
บาดาลใหม่ แต่เนื่องจากว่า การเจาะบ่อบาดาล ของ   ม.5 ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ 
ผมจึงขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาให้มีการ
ประชุมสภาคราวต่อไป เพื่อผมจะได้เสนอญัตติให้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 โดยน าโครงการเจาะบ่อบาดาลของ
หมู่ที่ 5 บรรจุเข้าสู่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม           
ครัง้ที่ 3/2563  
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ส าหรับกระบวนการของแผนพัฒนานั้น ในช่วงบ่ายของวันนี้ จะเป็นการ
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และประชาคมต าบลระดับ
ท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ ผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วยครับ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ  
63 วรรคหนึ่ง และให้น าเรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน 
น้ าประปาหมู่บ้าน ของประชาชนหมู่ที่ 5 ด้วยการเจาะบ่อบาดาล เข้าสู่ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 เสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้พิจารณาต่อไป ตามข้อ 40 วรรคสอง ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537  

มติทีป่ระชุม  รับทราบและให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้นัดการประชุมสภา 
ในคราวต่อไป 
 

   6.4  นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6  
เสนอขอให้แก้ไขเปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณจุดที่ชาวบ้านถมดิน บ้านนางคะนึง 
ฟองน้ า ม.6 เพราะว่า บริเวณนี้ท่อประปาแตกช ารุด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
น้ าประปาไม่พอใช้ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้อนุญาตให้นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ม.6 ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ 63 วรรคหนึ่งได้แจ้งให้สมาชิก ม.6 เขียนค า
ร้องไว้เป็นหลักฐานด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.5 แจ้งก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 
เวลา 09.30 น.  

ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้แจ้งต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คณะผู้บริหาร และ 
ข้าราชการ ในก าหนดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมัยประชุม 
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563  
เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือให้ 
ผู้บริหารได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  
3/2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

   น าเรียนว่า ได้แจ้งการประชุมต่อที่ประชุมสภาแล้ว ดังนั้น จึงไม่ได้ออกหนังสือเชิญ 
การประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
  

 
 
 



หนา้ 44 จาก 44 
 

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

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 

                                                    ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
                                                             (  นายสมเดช    ปรีชานนท์  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   
เมื่อวันที่... 8..... เดือนเมษายน  พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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 

 
 
 
 

  
 

         
 
 
 
 
 


