รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมวิสามัญ ประจาปี พ.ศ.2564
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
……………………………
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1.นายสมเดช ปรีชานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.นายสิงห์โต ดวงสุดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3.นางสาวทศพร เดชรักษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1
5.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
6.นายหลอด แสงคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
7.นางสังเวียน หงษ์อ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
8.นายทองปาน กระจังทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
9.นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
10.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
11.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสมทรง ช้างชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3.นายสุวรรณ กรทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.นายอานาจ คงสว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อานวยการกองคลัง
6.นายสุรศักดิ์ ปูองโส
ผู้อานวยการกองช่าง
7.นางศิริวรรณ บุตรทัน
นักทรัพยากรบุคคล
8.นายเอนก ดวงสุดา
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.นางสาวจามรี ทับพุ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุ
10.นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร นักพัฒนาชุมชน
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1.นายอานาจ นามะโนสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5 ลากิจ
2.นางสาวดาราพร โพนเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลากิจ
ผู้เข้าประชุม
จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
ผู้ไม่มาประชุม จานวน

11 คน
10 คน
2 คน
/เมื่อถึงเวลา .......
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เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้รายงานสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ผู้เข้าประชุมรวมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีจานวน 10 คน มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขออนุญาตลากิจ จานวน 1 คน ได้แก่ นายอานาจ นามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5 องค์ประชุมมีจานวนเกินกึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม ได้นาผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมทั้งเปิดประชุมต่อไป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้เปิดประชุมเมื่อเวลา 09.45 น.
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2563
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0023.5/ว 50 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2563 และอยู่ระหว่างส่งให้สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งสาเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้
เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกู้เงินตามระเบียบดังกล่าว เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
รับทราบ
1.2 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ด้วยจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ซึ่งลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา สมัครประกาศและงานทั่วไปเล่ม 137 ตอนพิเศษ 276 ง มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น
ไป จึงได้จัดทาเอกสารสรุปสาระสาคัญของระเบียบดังกล่าวเพื่อให้จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
จังหวัดลพบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงได้
จัดส่งสรุปสาระสาคัญของระเบียบดังกล่าวมาเพื่อถือปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th
หรือ www.dla.go.th หรือ QR Code ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
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สรุปสาระสาคัญ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ที่

หมวด/ข้อ/ประเด็น

สาระสาคัญ

1

ข้อ 2
ประเด็น : วันที่บังคับใช้

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

2

ข้อ 3
ประเด็น: การยกเลิก

ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3

ข้อ 6
ประเด็น : กรณี
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีออกใช้ไม่ทัน
ปีงบประมาณใหม่

ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจาปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน โดยให้กระทาได้
เฉพาะรายจ่ายงบกลาง งบบุคลากร งบดาเนินงาน และงบเงินอุดหนุนที่จ่ายจากเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล เช่น ค่าอาหารกลางวัน

4

หมวด 2 ลักษณะของ
งบประมาณ
ข้อ 11 และข้อ 12
ประเด็น : การจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ

กาหนดขั้นตอนการจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการให้เกิดความชัดเจนโดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือ
นายอาเภออนุมัติ แล้วแต่กรณีตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นอาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายใน
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการหรืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายใน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

5

หมวด 2 ลักษณะของ
งบประมาณ
ข้อ 14 และข้อ 15
ประเด็น : รายจ่ายตาม
แผนงาน

จาแนกงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ.2561 โดยรายจ่ายตามแผนงานจาแนกเป็นสองลักษณะ คือ
(1) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย
(ก) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานบุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
(ข) งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการ
บริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ค) งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณอุดหนุนให้แก่ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้
ดาเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
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ที่

6

7

8

9

หมวด/ข้อ/ประเด็น

สาระสาคัญ
(ง) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบ
รายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่กาหนดให้ใช้จ่ายใน
งบรายจ่ายนี้
(2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะ ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
โดยไม่ต้องระบุประเภทของเงินที่จะนามาตั้งจ่ายในคาชี้แจงประมาณการ
รายรับ และงบประมาณการรายจ่าย
หมวด 2 ลักษณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกาหนดให้มีเงินสารองจ่ายในงบกลางเพื่อ
งบประมาณ
กรณี ดังนี้
ข้อ 19 ประเด็น :
(1) กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
กาหนดหลักเกณฑ์การใช้
(2) กรณีการปูองกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
จ่ายเงินสารองจ่าย
ภัย
(3) กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ซึ่งการใช้เงินสารองจ่ายตาม (1) – (3) เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
หมวด 3 วิธีการจัดทา
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ ข้อ 24
ประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประเด็น : กรณีเสนอร่าง ดาเนินการ ดังนี้
งบประมาณไม่ทันภายใน
(1) รายงานให้สภาท้องถิ่นทราบโดยอาจกาหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะ
กาหนดเวลา
เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
ด้วยก็ได้
(2) รายงานให้ผู้กากับดูแลทราบ
หมวด 3 การโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หาก
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง มิได้เพิ่มวงเงิน ให้เป็นอานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
งบประมาณ ข้อ 31
ในการบริหารงบประมาณ
ประเด็น : การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
หมวด 5 การควบคุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า หนึ่ง
งบประมาณ
ปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ 37
(1) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อดาเนินการในแต่ละ
ประเด็น : การก่อหนี้
ปีงบประมาณได้
ผูกพันเกินกว่า 1
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวหรือมีความ
ปีงบประมาณ
จาเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
(3) จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมายโดยจะต้องระบุใน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายปีถัดไป ที่จะก่อหนี้ผูกพัน
ให้ชัดเจน
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สาระสาคัญ
(4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ เว้นแต่กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบประกาศของกระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
กาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงบประมาณ
(1) วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้
บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(2) บรรดารูปแบบและเอกสารใดๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ให้
ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้

รับทราบ
1.3 เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว 621 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ด้วยจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนกลาง ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสิทธิและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเห็นชอบให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการดังกล่าว
ให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรณีสั่งใช้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ มาดูค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ในอัตราต่อคนต่อวันดังนี้
1.1 โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 4 ชั่วโมงให้ได้รับค่าใช้จ่ายจานวน 100 บาท
1.2 กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงให้ได้รับค่าใช้จ่าย
จานวน 200 บาท
1.3 กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไปให้ได้รับค่าใช้จ่ายจานวน 300 บาท
ทั้งนี้ ไม่คานึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
ค่าตอบแทนข้างต้น เป็นเงินค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนได้รับ
เมื่อมีการสั่งใช้เป็นรายครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตรา
ค่าใช้จ่ายที่อ้างอิงมาจากอัตราค่าแรงขั้นต่าที่สะท้อนค่าใช้จ่ายประจาวันของบุคคล ซึ่งเป็น
จานวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น อย่างไรก็ตามหากในอนาคต
ปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและอัตราค่าแรงขั้นต่าเพิ่มขึ้น ก็อาจเสนอให้มี
การทบทวนและปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่า
ครองชีพต่อไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นสังกัดและเป็นผู้
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สั่งใช้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนแต่ละแห่ง มีฐานะทางการเงินการคลังที่แตกต่างกัน
การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน จึงต้องคานึงถึงฐานะการเงินการ ต้องไม่เป็นภาระแก่หน่วยงาน ประกอบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความเสี่ยงสาธารณภัยที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นที่
ประเภท จานวน ความเสียหาย จึงเป็นดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งใน
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ของตน การจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนตามจานวนการสั่งใช้จึงมีความเหมาะสม
2.กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด
19) และมีการสั่งใช้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้ปฏิบัติหน้าที่ กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและจังหวัด สามารถเบิกจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับการขยายวงเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือรับคาสั่งปฏิบัติงานปูองกันหรือยับยั้งภัย
พิบัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในลักษณะเหมาจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖05/ว 2652 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ใน
อัตราดังนี้
2.1 กรณีผู้ปฏิบัติงานเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมงไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใน
อัตราวันละ 120 บาท
2.2 กรณีผู้ปฏิบัติงานเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไปให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราวันละ 240
บาท
3. สิทธิและสวัสดิการอื่นๆ
3.1 เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพขนาดหนัก ตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ มีการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ 2543 ประกอบกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
อัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และกาหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนัก
จนเป็นอุปสรรคสาคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ หรือในการดารงชีพ พ.ศ 2544
3.2 เงินสงเคราะห์จากมูลนิธิอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน กรณีเสียชีวิต/
ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ/แพทย์รักษาไว้เป็นผู้ปุวยในเกิน 3 วัน ตามประกาศ
มูลนิธิอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์การสงเคราะห์อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
3.3 การจัดหาเครื่องแต่งกายชุดจิตอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน หรือชุด
ปฏิบัติการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน รวมทั้งบัตรประจาตัวอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน วุฒิบัตรอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน และเขียนเครื่องหมายอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาตั้งงบประมาณและ
เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
3.4 การเบิกค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนกรณีเดินทางไป
ฝึกอบรมหรือมีคาสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
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3.5 การลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟเป็นรายบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทุก
ระยะทาง เฉพาะการเดินทางในรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (ค่าธรรมเนียมต่างๆที่มีไม่ลดให้)
ในช่วง 4 เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี ตามหนังสือศูนย์อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนกลาง ที่ มท 0620.2/ว 1616 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2548 และคาสั่งฝุายการเดินรถ ที่ พ.5/ดส 37/2548 เรื่องระเบียบการลดค่าโดยสาร
ให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548
3.6 การลดหย่อนค่าโดยสารรถประจาทางของบริษัทขนส่งจากัด ในเส้นทางรถ
โดยสารประจาทางหมวดที่ 2 ( ระหว่างกรุงเทพฯกลับต่างจังหวัด) และหมวด 3 ( ระหว่าง
จังหวัด) ลงร้อยละ 20 ( เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม) ที่บริษัทขนส่งจากัดเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0406.2/
74 91 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลาง
3.7 การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้คลื่นความถี่ของทางราชการ 162.800 MHz ใน
ภารกิจของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน โดยกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
ผู้ควบคุมดูแล
3.8 สิทธิในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ โดยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน สามารถนาส่งเรื่องการขอเสนอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดาเนินการ
ทั้งนี้ กรณีสิทธิ์และสวัสดิการอื่นๆกาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมตามเพื่อระเบียบ
กฎหมายกาหนด
ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและ
สวัสดิการต่างๆของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนในสังกัดศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.4 เรื่องแจ้งผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดาเนินการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย
ที่ประชุมมีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รายละเอียด
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
รับทราบ
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1.5 เรื่อง การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา และฝุุนละอองขนาดเล็ก
(P.M 2.5)
ด้วยอาเภอชัยบาดาล ได้รับแจ้งจากสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
ว่า ได้รับแจ้งการเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน ปี 2563-2564
ด้านการเตรียมความพร้อมและแนวทางการปฏิบัติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน โดยให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อเป็นการเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาเภอชัยบาดาล จึงขอให้ท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
สถานการณ์ไฟปุาหากเกิดขึ้นในพื้นที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
รับทราบ
1.6 เรื่อง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มัน
สาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2562 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคใบด่างมันสาปะหลังประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ว่าขอความอนุเคราะห์แจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีการนาเข้ามันสาปะหลังทราบเหตุผล ความจาเป็นในการ
กาหนดมาตรการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร สมัครที่ 2 พ.ศ.2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม
2562 เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านและ
รักษาเสถียรภาพราคามันสาปะหลังแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังของไทย รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จังหวัดลพบุรี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและใช้ประโยชน์แนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวข้างต้น อันนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปที่เว็บไซต์จังหวัด
ลพบุรี www.lopburi.go.th หัวข้อหนังสือแจ้งหน่วยราชการ
รับทราบ
1.7 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การ
สารวจข้อมูลราษฎรที่ถือครองที่ดินในเขตปุาสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2541 สาหรับพื้นที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้ดาเนินการสารวจ และจัดทา
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ จังหวัด
สระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยนาท
สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 5 ( สระบุรี) ขอส่งสาเนาคาสั่งสานักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 5 ( สระบุรี) 10/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่องขอให้เจ้าหน้าที่
ออกไปปฏิบัติงานจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การสารวจข้อมูลราษฎรที่ถือ
ครองที่ดินในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541 สาหรับพื้นที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลและจัดทาแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพื้นที่ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยนาท และคู่มือการปฏิบัติงานในการสารวจการครอบครองที่ดิน ในพื้นที่ปุาสงวน
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แห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช.เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้เรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่
5 สระบุรี มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ อัมพวาเจ้าพนักงานปุาไม้ชานาญงาน หมายเลข
โทรศัพท์ 086 3033665 นายวิเชียร วีระประสิทธิ์ นายช่างสารวจชานาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 092 339563 นายสยาม สละ นักวิชาการปุาไม้ชานาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 087 186446 นายสมเกียรติ โอภาส เจ้าพนักงานปุาไม้ชานาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 089 900 8544 นายสารวย ศักดาเดช เจ้าพนักงานปุาไม้ชานาญ
งาน หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน เข้ารายงานตัวและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานพร้อมหนังสือนี้
รับทราบ
1.8 เรื่อง การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ. ศ. 2564
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่ากระทรวงมหาดไทยขอให้หน่วยงานใน
สังกัดเร่งก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนรายการปีเดียวให้เสร็จสิ้นทุกรายการ ในไตรมาสที่ 2 ( วันที่
31 มีนาคม 2564) หากไม่สามารถดาเนินการได้ขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการไป
ดาเนินการโครงการ/รายการที่มีความจาเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 และเร่งรัดการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
รับทราบ
1.9 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนปี 2564
โดยกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้แจ้งการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนปี 2564 โดยไม่โกงอานวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอาเภอ/ท้องถิ่นดาเนินการดังนี้
1.การเตรียมความพร้อม
1.1 ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนจากกรม
อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝุายปกครองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
1.2 ให้ผู้อานวยการอาเภอ/ท้องถิ่น เร่งตรวจตราอาคารสถานที่ ปูายโฆษณา
สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะ ที่อาจก่อให้เกิดสาธารณ
ภัยได้ พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบซ่อมแซม
ให้มั่นคงแข็งแรง ตามอานาจหน้าที่ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการ
สอดส่อง ปรับปรุง ดูแลให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
1.3 ให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร
เครื่องจักรกล สาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที
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1.4 สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางปฏิบัติตน ให้เกิดความปลอดภัย
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย ช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ตลอดจนมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการดูแลประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสาร ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ อาทิสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน กระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
เครือข่ายอาสาสมัคร อปพร. เป็นต้น
2.การเผชิญเหตุ
2.1 ถ้าเกิดวาตภัย ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ใด เร่ง
สารวจความเสียหายและดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามกฎ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2.2 กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและแบ่งมอบภารกิจ พื้นที่
รับผิดชอบและบูรณาการหน่วยงาน เพื่อจัดกาลังในรูปแบบทีมประชารัฐในการเร่งเข้า
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร่งด่วน
2.3 กรณีปูายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ไม้ยืนต้น หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ระบบไฟฟูาได้รับความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ช่วยเข้าดาเนินการแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะ และซ่อมแซมให้สามารถ
กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
2.4 กรณีความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรให้ท้องถิ่นและท้องที่ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสารวจความเสียหายและให้ความ
ช่วยเหลือตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2.5 เมื่อเกิดสถานการณ์วาตภัยจากพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่ ไม่ต้องอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสถานการณ์และ
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านตมอเมริกาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ลพบุรีตามช่องทางที่กาหนดโดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
รับทราบ
1.10 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อน
ได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
ด้วยจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า การ
ประปาส่วนภูมิภาคได้ดาเนินการยื่นขออนุญาตการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ แล้วจาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในการขอมติสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อการประปาส่วนภูมิภาคจะนาไปประกอบการขออนุญาตเข้า
ทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พุทธศักราช 2484 และ
พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่การประปา
ส่วนภูมิภาคจะขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ปุาไม้ เสนอเรื่องให้สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบต่อการดาเนินการโครงการดังกล่าว แล้วแจ้งมติการ
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ประชุมให้การประปาส่วนภูมิภาคทราบเพื่อที่จะนาไปประกอบการขออนุญาตเข้าทา
ประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการ
รับทราบ
1.11 เรื่องการจัดซื้อวัคซีนปูองกัน covid-19
อ้างถึงหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว346 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
19 กระทรวงมหาดไทยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคาวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย โดยมีประเด็นการ
จัดซื้อวัคซีนปูองกัน covid-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนปูองกัน covid-19 มีปริมาณจากัด ประกอบ
กับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งเกิดความ
ปลอดภัยกับผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อและบริหาร
จัดการวัคซีนปูองกัน covid-19 ได้รับทราบและเข้าใจว่า ในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้นที่จะ
ดาเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน แล้วกระจายวัคซีนตามแผนบริหารจัดการวัคซีน
เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเปูาหมายและเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการ
ได้รับวัคซีน จึงไม่สามารถให้ภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน
ปูองกัน covid-19 กับผู้ผลิตวัคซีนได้โดยตรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
คาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนปูองกัน covid-19 ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึงขอแจ้งผล
การวินิจฉัยดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รับรอง
กระทู้ถาม
( ไม่มี )
เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 รายการ
ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เหตุผลและความจาเป็น
1. คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดลพบุรี ได้ประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ครั้ง
ที่ 1/2564 และมีมติเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมมาแล้วนั้น
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จึงประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ วันที่
19 กุมภาพันธ์ 2564 ทาให้ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด เปลี่ยนแปลงไปจากรายการที่ได้รับอนุมัติมาแล้ว จึงเห็นควรนาเสนอเพื่อพิจารณา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
รายการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง จานวน 4 รายการ ดังนี้

รายการเดิม ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ ปี พ.ศ.2562
ลาดับ

รายการ

ข้อตามเกณฑ์/
ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์

ราคาตาม จานวน
มาตรฐานฯ

รวม
(บาท)

1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง cctv ปี 62 ข้อ 1
คงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคารสาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป

23,000

8

184,000

2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง cctv ปี 62 ข้อ 2
คงที่ สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

32,000

7

224,000

3

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network
Video Recorder) แบบ 32 ช่อง

cctv ปี62 ข้อ11 125,000 1

125,000

4

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2
Switch) ชนิด 16 ช่อง

cctv ปี 62 ข้อ13 16,000

1
รวม
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16,000
549,000

ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อตามเกณฑ์/
ราคาตาม
ลาดับ
รายการ
จานวน
รวม (บาท)
ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์

มาตรฐานฯ

1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ cctv ปี 64
มุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
ข้อ 3
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

16,000

8

128,000

2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ cctv ปี 64
มุมมองคงที่ สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ข้อ 4
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

22,000

7

154,000

3

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 32
ช่อง

cctv ปี64
ข้อ 12

120,000

1

120,000

4

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE
L2 Switch) ชนิด 16 ช่อง

cctv ปี 64
ข้อ 14

15,000

1

15,000

รวม

417,000

โดยมีรายละเอียด เปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ดังนี้
รายละเอียดข้อความเดิม ปี 2562
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับ
ใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ราคา
23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)

รายละเอียดข้อความใหม่ ปี 2564
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร สาหรับ
ใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา
16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per
second)
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รายละเอียดข้อความเดิม ปี 2562
- 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)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถ ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น
อย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD
Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

รายละเอียดข้อความใหม่ ปี 2564
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า
0.03 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา
(Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3 นิ้ว
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถ ทางานได้ตามมาตรฐาน 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
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- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
– ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
รายละเอียดข้อความเดิม
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป
ราคา 32,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
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) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า
0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา
(Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดข้อความใหม่
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับ
ใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
ราคา 22,000 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 0.2 LUX
สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า
0.03 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา
(Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า
1/3
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
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- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถ ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน
IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็น
อย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD
Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion
Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถ ทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน
IP66
– สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C
เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็น
อย่างน้อย
– มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ
SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
หน้ า 16 จาก 29

รายละเอียดข้อความเดิม
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 หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็น
อย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA
ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ

รายละเอียดข้อความใหม่
12. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network
Video Recorder) แบบ 32 ช่อง ราคา
120,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจร
ปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”,
SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็น
อย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA
ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4
และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ
Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
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รายละเอียดข้อความเดิม
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 หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า
16 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จานวนไม่น้อยกว่า
2 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web
Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

รายละเอียดข้อความใหม่
14. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 15,000 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 หรือ
ดีกว่า และ สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า
16 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จานวนไม่น้อยกว่า
2 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web
Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประธานสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ผมจะขอมติท่านสมาชิกทุกท่าน นะครับ และได้ถามสมาชิกสภา อบต.นาโสม
1.สมาชิกสภาท่านใด มีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ได้ยกมือขึ้น จานวน 9 คน
2.สมาชิกสภาท่านใด มีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ไม่มีผู้ใดยกมือ
3.ผมประธานสภา ของดออกเสียงครับ
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มติที่ประชุม

1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติอนุมัติ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนา
โสม
5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณเพิ่ม งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หลังใหม่
จานวนที่ขออนุมัติเพิ่ม 56,376.63 บาท
ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ตามบันทึกกองคลัง ที่ กค 322/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง ราคา
กลางงานก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการ อบต.หลังใหม่ สูงกว่างบประมาณตั้งจ่าย ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หลังใหม่ ได้ตั้งงบประมาณ จานวน 1,700,000 บาท
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้ดาเนินการทาหน้าที่
พิจารณาราคากลางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบราคากลาง จานวน
1,756,376.63 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสาม
สตางค์) ซึ่งมีจานวนสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จานวน 56,376.63 บาท
ดังนั้น ก่อนดาเนินจัดหาพัสดุ ในวิธี e-bidding ผู้อานวยการกองคลัง ได้ให้
ความเห็น ทางด้านการคลังว่าควรมีงบประมาณพร้อมและเพียงพอก่อน จึงเห็นควร
พิจารณาโอนงบประมาณเพิ่มอีก จานวน 56,376.63 บาท
บันทึกประกอบความเห็นของผู้อานวยการกองคลัง
เรื่องเดิม
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เรื่อง งบประมารายข่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งงบประมาณ สาหรับดาเนินการก่อสร้างรั้วรอบที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม หลังใหม่ โดยให้รั้วมีขนาดความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 228 เมตร
สูงไม่น้อยกว่า 1.95 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกาหนด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค งบประมาณ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางตามโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ ขออนุมัติใช้ราคากลางตามกาหนดของคณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมติของคณะกรรมการ จานวน
1,765,,376.63 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสาม
สตางค์)
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ
ข้าพเจ้า ขอแจ้งรายรับจริง – รายจ่ายจริง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้
-รายรับจริง
9,244,000.95 บาท
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-รายจ่ายจริง 6,608,059.55 บาท
-รายรับจริง สูงกว่ารายจ่ายจริง จานวน 2,635,941.40 บาท
เห็นควร โอนงบประมาณเพิ่ม จานวน 56,376.63 บาท ก่อนดาเนินการจัดหา
พัสดุในวิธี e-bidding พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานสภา อบต.นาโสม
ได้ให้ผู้อานวยการกองคลัง ให้รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ผู้อานวยการกองคลัง
สืบเนื่องจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564 ได้ตั้ง
งบประมาณ สาหรับโครงการนี้ไว้ จานวน 1,700,000 บาท เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างได้กาหนดราคา
ทาให้มีจานวนงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน 56,376.63 บาท ตามที่ได้
ทราบข่าวว่า ทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ชุดนี้ จะมีระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
ถึงประมาณ 30 เมษายน 2564 ดังนั้น ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้เสนอ
รายงานขอปรับระยะเวลาการจัดหาพัสดุ เดิมที่กาหนดไว้ เดือนกรกฎาคม
จึงมีความจาเป็นต้องย้ายแผนจัดหาพัสดุมาเดือนมีนาคม 2564 เพื่อที่จะได้
ดาเนินการจัดหาพัสดุในวิธี e-bidding ต่อไป
ประธานสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม
มติที่ประชุม

มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติสมาชิกสภาทุกท่านนะ
ครับ และได้ถามสมาชิกสภา ดังนี้
1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ได้ยกมือขึ้น จานวน 9 คน
2.สมาชิกสภา ท่านใดมีมติ ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ไม่มีสมาชิกสภา ยกมือ
3.ผมของดออกเสียงครับ
1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติอนุมัติ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ประธานสภา อบต.นาโสม

ประธานสภา อบต.นาโสม
ได้สั่งพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อเวลา 12.00 น.
และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยังมีวาระที่จะต้องพิจารณาอีกหลายเรื่อง ดังนั้น จึงให้ทุกคนเข้าประชุม ในช่วงที่สอง
เวลา 13.00 น.
...............................................................................................................................................................................
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เริ่มการประชุม ช่วงที่สอง เวลา 13.00 น.
5.3 ญัตติ ขอความเห็นชอบ การเข้าทาประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ม.5 บริเวณบ้านนายสา จันทะ (ตลอดสาย)
ต้นเรื่อง
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0017.2/ว3686 ลงวันที่ 25
สิงหาคม 2563
เรื่อง การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อน
ได้รับอนุญาต
ตามที่จังหวัดลพบุรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เรื่องการทาประโยชน์ในพื้นที่ปุา
ไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมี
ส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาต และขอให้หน่วยงานสารวจ
และรายงานข้อมูลโครงการ/แผนงานที่เข้าทาประโยชน์พื้นที่ปุาไม้ก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่
รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งจังหวัดจะแจ้งให้ทราบเมื่อ
กรมปุาไม้กาหนดขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับการยื่นคาขออนุญาต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการดาเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2563 โดยกรมปุาไม้ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทา
ประโยชน์พื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ดังนี้
1.กรณีพื้นที่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ถ้ายื่นคาขอที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
2.กรณีพื้นที่ในเขตปุาไม้ ตามพ.ร.บ.ปุาไม้ พ.ศ. 2484 ให้ยื่นคาขอที่สานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ท้องที่ และให้จังหวัดรวบรวมสาเนาคาขอ (แบบคาขอ ป.ส.17/ป.ส.20/ใบ
คาขออนุญาตกรณีปุาไม้ตาม พ.ร.บ.ปุาไม้) พ.ศ. 2484 และ Google Map แสดงขอบเขต
บริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต พร้อมจัดทาสรุปทะเบียนการรับคาขอของหน่วยงานที่ดาเนินการ
ไปก่อนได้รับอนุญาต ส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อที่
กระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมคาขอรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2563 จึงขออนุญาตสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ให้ความเห็นชอบ การ
เข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2564
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ม.5 บริเวณบ้านนายสา จันทะ (ตลอดสาย)
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ประธานสภา อบต.นาโสม
มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติสมาชิกสภาทุกท่านนะ
ครับ และได้ถามสมาชิกสภา ดังนี้
1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
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สมาชิกสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม
มติที่ประชุม

ได้ยกมือขึ้น จานวน 9 คน
2.สมาชิกสภา ท่านใดมีมติไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ไม่มีสมาชิกสภา ยกมือ
3.ผม งดออกเสียงครับ
1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติให้ความเห็นชอบ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่ให้ความเห็นชอบ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ประธานสภา อบต.นาโสม

5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เข้าเป็น
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแผนพัฒนา
การศึกษา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 2 คน
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ให้สมาชิกสภา ได้เสนอและให้มีผู้รับรอง จานวน ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยนาข้อ 104
คณะกรรมการวิสามัญ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของ
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประธานสภา อบต.นาโสม เชิญเสนอ คนที่ 1 ครับ
นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.6 ได้เสนอ นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต.นา
โสม ม.2 เป็นผู้แทน คนที่ 1
นายหลอด แสงคา
สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2 ผมขอรับรองคนที่ 1
นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.3 ขอรับรองคนที่ 2
ประธานสภา อบต.นาโสม เชิญเสนอ คนที่ 2 ครับ
นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.4 ขอเสนอนายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ม.4
นายทองปาน กระจังทอง ผมไม่สะดวก ไม่รับครับ
ประธานสภา อบต.นาโสม ให้นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย เสนอคนใหม่
นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.4 ขอเสนอนายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.1
นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.6 ขอรับรองคนที่ 1
นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2 ขอรับรองคนที่ 2
ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี ได้ผู้แทนสมาชิกสภา จานวน 2 ท่านครบแล้วครับ
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.2 เป็นผู้แทน
คนที่ 1 และนายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.1 เป็นผู้แทน คนที่ 2
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5.5 ญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงิน 16,300บ.
ได้แก่ 1.สว่านไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
2.สว่านโรตารี จานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องเจียร จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องตัดไฟเบอร์ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
เหตุผลและความจาเป็น
ตามบันทึกกองช่าง ที่ กช 32/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จานวน 4 รายการ เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมได้เสีย ไม่
สามารถซ่อมแซมแทนของเดิมได้ ประกอบด้วย
1.สว่านไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง
2.สว่านโรตารี จานวน 1 เครือ่ ง
2.เครื่องเจียร จานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องตัดไฟเบอร์ไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง
ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ไว้สาหรับจัดทาชั้นวางเอกสาร
สาคัญของทางราชการ หรืองานจัดทาปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรืองานอื่นๆ
จึงเห็นควรขอโอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อขออนุมัตโิ อนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงิน 16,300บ.
ได้แก่ 1.สว่านไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
-ขนาด ครึ่งนิ้ว
-กาลังไฟฟูาไม่น้อยกว่า 430 วัตต์
-ความเร็วรอบ 0-3,000 r/min
-อัตราการกระแทก ต่อนาที 0-33,000 ครั้ง/นาที
2.สว่านโรตารี จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
-มี 3 โหมด สามารถเจาะ กระแทก และสกัดได้
-มีกาลังไฟฟูาไม่น้อยกว่า 800 วัตต์
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-ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-1200
-อัตรากระแทกต่อนาที (ipm) 0-1400
3.เครื่องเจียร จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เครื่องเจียร จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
-กาลังไฟฟูาไม่น้อยกว่า 840 วัตต์
-เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร 4 นิ้ว
-ความเร็วรอบ 11,000
4.เครื่องตัดไฟเบอร์ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เครื่องตัดไฟเบอร์ไฟฟูา จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะทั่วไป
ดังนี้
-กาลังไฟฟูาไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์
-เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 14 นิ้ว
-ความเร็วรอบ 3,800 รอบ/นาที
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
ประธานสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม
มติที่ประชุม

มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติสมาชิกสภาทุกท่านนะ
ครับ และได้ถามสมาชิกสภา ดังนี้
1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ได้ยกมือขึ้น จานวน 9 คน
2.สมาชิกสภา ท่านใดมีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ไม่มีสมาชิกสภา ยกมือ
3.ผม งดออกเสียงครับ
1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติอนุมัติ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ประธานสภา อบต.นาโสม

5.6 ญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
-เครื่องสูบน้าแบบไฟฟูาชนิดมอเตอร์จุ่มน้า (Submersible pump) จานวน 6 ชุด
เป็นเงิน 87,000 บาท
เหตุผลและความจาเป็น
ตามบันทึกสานักปลัด ที่ สป 186/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
ด้วย เครื่องสูบน้าฯ (ซับเมิร์สซิเบิ้ล) ที่สารองไว้ ได้นาไปเปลี่ยนเครื่องที่ชารุด
เสียหาย ไม่สามารถนามาซ่อมแซมได้ จนหมดแล้ว มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้าฯ
(ซับเมิร์สซิเบิ้ล) และในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้สาหรับการจัดซื้อเครื่องสูบน้าฯ (ซับเมิร์สซิเบิ้ล) นี้
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ดังนั้น เพื่อให้การบริหารกิจการประปา สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรขอโอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อขออนุมัตโิ อนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์ งานบริหารกิจการประปา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
-เครื่องสูบน้าแบบไฟฟูาชนิดมอเตอร์จุ่มน้า (Submersible pump)
จานวน 6 ชุด เป็นเงิน 87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาชนิดมอเตอร์จุ่มน้า (Submersible pump)
จานวน 6 ชุด เป็นเงิน 87,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
-ขนาด 1.5 แรงม้า จานวน 10 ใบพัดขึ้นไป
-มอเตอร์ 4 นิ้ว 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์
-สวิทต์คอนโทรล 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
-สายไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ตารางมิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร
-ฝาบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
บริหารกิจการประปา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนงาน
การเกษตร หน้าที่ 166
ประธานสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม
มติที่ประชุม

มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติสมาชิกสภาทุกท่านนะ
ครับ และได้ถามสมาชิกสภา ดังนี้
1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ได้ยกมือขึ้น จานวน 9 คน
2.สมาชิกสภา ท่านใดมีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ไม่มีสมาชิกสภา ยกมือ
3.ผม งดออกเสียงครับ
1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติอนุมัติ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ประธานสภา อบต.นาโสม

หน้ า 25 จาก 29

5.7 ญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
-เลื่อยโซ่ยนต์ เป็นเงิน 4,500 บาท
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ไว้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเลื่อยโซ่ยนต์เดิม ไม่สามารถตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้ เมื่อ
เกิดสาธารณภัย
ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเครื่องมือเครื่องใช้ สาหรับปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็น
ควรขอโอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อพิจารณา
เพื่อขออนุมัตโิ อนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
-เลื่อยโซ่ยนต์ เป็นเงิน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ากว่า 0.18 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ สูบเดียว มีกาลังแรงม้า ไม่ต่ากว่า 0.18 แรงม้า
- บาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว
- ระบบสตาร์ทเครื่องแบบเชือกดึงสตาร์ทมือ
-ความจุถังน้ามัน 550 มิลลิลิตร
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ประธานสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ประธานสภา อบต.นาโสม

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติสมาชิกสภาทุกท่าน
นะครับ และได้ถามสมาชิกสภา ดังนี้
1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ได้ยกมือขึ้น จานวน 9 คน
2.สมาชิกสภา ท่านใดมีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
ไม่มีสมาชิกสภา ยกมือ
3.ผม งดออกเสียงครับ
หน้ า 26 จาก 29

มติที่ประชุม

1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติอนุมัติ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ประธานสภา อบต.นาโสม
5.8 ญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,000 บาท ได้แก่
1.เครื่องวัดความดันโลหิต
จานวน 1 เครื่อง
2.เกจ์ออกซิเจน
จานวน 1 ชุด
เหตุผลและความจาเป็น
ตามบันทึกข้อความสานักปลั ด ที่ สป 185/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
ด้วยรถยนต์กลาง หมายเลขทะเบียน บย 740 ลพบุรี ได้ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2556 มีอายุการใช้งาน 7 ปี โดยใช้ในงานราชการ ด้านงานสาธารณสุข รถ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินลาเลียงผู้ปุวย รับ- ส่ง ผู้ประสบอุบัติเหตุท างถนนในช่วงเทศกาล
ส าคั ญ เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ และหนั งสื อ สถาบัน การแพทย์ ฉุก เฉิ นแห่ งชาติ ที่ สพฉ.
58/00495 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบในการ
ขอขึ้นทะเบียนรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน และการขอใช้สัญญาณไฟ วับวาบ/เสียงสัญญาณ
เพื่อการปฏิบัติการในระบบการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หนังสือรับรองรถยนต์คันดังกล่าว
ได้หมดอายุการรับรองเมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ข้อเท็จจริง
การขอต่ อ ใบอนุ ญ าตใช้ สั ญ ญาณไฟ วั บ วาบ/เสี ย งสั ญ ญาณ ต่ อ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น แต่เนื่องจากหนังสือ
รับรองและให้ความเห็นชอบในการขอขึ้นทะเบียนรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน และการขอใช้
สัญญาณไฟ วับ วาบ/เสียงสั ญญาณ เพื่อการปฏิบัติการในระบบการในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ที่ สพฉ. 58/00495 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้หมดอายุการรับรอง
เมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกอบกับอุปกรณ์ประจารถฉุกเฉินลาเลียง
ผู้ปุวย ยังขาดไม่ครบตามมาตรฐาน ที่จะใช้ในการตรวจสภาพขอต่อใบอนุญาตใช้สัญญาณไฟ
วับวาบ/เสียงสัญญาณ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

หน้ า 27 จาก 29

ข้อพิจารณา
เห็นควรพิจารณาอนุมัตติ ั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 7,000 บาท
ได้แก่
1.เครื่องวัดความดันโลหิต จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้
-เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ระบบดิจิตอล
-พกพาเคลื่อนย้ายสะดวก มีระบบภาษาไทย
-หน้าจอสามารถอ่านค่าได้ มองเห็นค่าความดันโลหิต ชีพจร และเวลาที่วัดได้ชัดเจน
2.เกจ์ออกซิเจน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เกจ์ออกซิเจน จานวน 1 ตัว โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
-สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ 1-15 ลิตร/นาที
-เกจ์ชี้วัดแรงดันของตัวถัง (ปริมาณออกซิเจนที่เหลืออยู่ในถัง)
-กระปุกน้าทาความชื้น มีสเกลบอกระดับน้าที่เหมาะสม
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ประธานสภา อบต.นาโสม
มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติสมาชิกสภาทุกท่านนะ
ครับ และได้ถามสมาชิกสภา ดังนี้
1.สมาชิกสภาท่านใด พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ได้ยกมือขึ้น จานวน 9 คน
2.สมาชิกสภา ท่านใดมีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ไม่มีสมาชิกสภา ยกมือ
ประธานสภา อบต.นาโสม
3.ผม งดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม
1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติอนุมัติ จานวน 9 เสียง
2.สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่อนุมัติ จานวน ไม่มี
3.งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ประธานสภา อบต.นาโสม
ระเบียบวาระที่ 6

มติที่ประชุม

ญัตติอื่น ๆ
6.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3 นางสังเวียน หงส์อ่อน ได้ขอให้จัดทา
ปูายเตือน ห้ามทิ้งขยะจานวน 2 ปูาย เพื่อจะได้ให้นาไปติดตั้งยังบริเวณ จุดที่ 1 ซอยสานัก
สงฆ์ทรัพย์เจริญ และจุดที่ 2 บริเวณกลางซอยสามแยกเขาตาบล เนื่องจากมีประชาชนแจ้ง
มาว่า ได้มีผู้นาขยะมากองไว้ริมถนน เป็นภาพไม่เรียบร้อย
รับทราบ
หน้ า 28 จาก 29

นายก อบต.นาโสม

6.2 ได้แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ให้แก้ไขบ่อบาดาล บริเวณบ้านนาง
กิมหลั่น เรืองครุฑ ม.3 เนื่องจาก ฝนตกหนักน้าได้ไหลลงในบ่อบาดาลทาให้น้าประปาขุ่น
ประกอบกับทางหลวงได้ก่อสร้างถนนทาให้น้าระบายไม่ท้น จึงไหลท่วมบ่อบาดาล ประปา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รับทราบและแจ้งว่าได้แก้ไขแล้ว

6.3 นักพัฒนาชุมชน นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร ได้แจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโสม ได้ขอโอน(ย้าย) ไปดารงตาแหน่ง ณ เทศบาลตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี และจะเดินทางไป ในวันที่ 2 เมษายน 2564 จึงได้มาแจ้งลาต่อที่ประชุมและ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงานกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม เวลา 14.15 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่.....30..... เดือน มีนาคม พ.ศ..2564.......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................

(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )
( นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 6
หน้ า 29 จาก 29

