
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

สมยัวิสามญั  สมยัท่ี 2 / 2564  คร้ังท่ี 1 
วนัศุกร์ท่ี  10   เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2564   เวลา  09.00  น. 
ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  (ชั้น 2) 

******************* 
 ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ือง  ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ   

1.1 ขั้นตอนวิธีการจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565      

วาระท่ี 1   ขั้นตอนรับหลกัการ 
วาระท่ี 2   ขั้นตอนการแปรญตัติ 
วาระท่ี 3   ขั้นตอนการตราเป็นขอ้บญัญติั 

    1.2   ขั้นตอนและวิธีการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  ในประเด็นต่าง  ๆ 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547) 
1.3  .......................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง  รับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
  สมยัสามญั  สมยัท่ี3/2564   คร้ังท่ี 2   เม่ือวนัท่ี  16  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
  (รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ)  คร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  กระทูถ้าม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง ท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)       
วาระท่ี 1   ขั้นตอนการรับหลกัการ 

    สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน)  
   มาประชุมวนัน้ี  จ านวน..........คน เห็นชอบรับหลกัการร่างขอ้บญัญติั 

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบริหาร
    ส่วนต าบลโอโล   จ านวน...........เสียง 

มติท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับร่างหลกัการ   จ านวน  ..............เสียง 
    ไม่รับร่างหลกัการ      จ านวน  ..............เสียง 

     งดออกเสียง               จ านวน................เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
          /ขั้นตอน... 
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  ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ      

 - คดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ  แต่งตั้งไดไ้ม่ต ากวา่ 3 คน ไม่เกิน 7 คน      
(3 คน /5 คน /7 คน)  และผูรั้บรอง  2  คน 

         1)  ผูเ้สนอ.....................................   เสนอ   จ านวน  3  คน  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
         2)  ผูเ้สนอ.....................................   เสนอ   จ านวน  5  คน  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
         3)  ผูเ้สนอ.....................................   เสนอ   จ านวน  7  คน  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
  สรุป  ท่ีประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ จ านวน ............... คน 
 การเสนอช่ือ คณะกรรมการทั้ง ............... คน แต่ละคนตอ้งมีผูรั้บรอง 2  คน               

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 1  ครับ 
         1)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 2  ครับ   
         2)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 3  ครับ   
         3)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 4  ครับ  (ถา้มี) 
         4)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 5  ครับ  (ถา้มี) 
         5)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
              /ขอเชิญ... 
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ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 6  ครับ  (ถา้มี) 
         6)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 7  ครับ  (ถา้มี) 
         7)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
    สรุป  คณะกรรมการแปรญตัติทั้ง ................ ท่าน ดงัน้ี 

1. .................................................. คนท่ี 1 5. .................................................. คนท่ี 5 (ถา้มี) 
                                  2. .................................................. คนท่ี 2 6. .................................................. คนท่ี 6 (ถา้มี) 

                                     3. .................................................. คนท่ี 3 7. .................................................. คนท่ี 7 (ถา้มี) 
4. .................................................. คนท่ี 4 (ถา้มี) 

  กรอบระยะเวลาขั้นตอนการแปรญตัติ  
วนั / เดือน / ปี การปฏิบติังาน 

10 ส.ค. 64 เลขาสภาฯ นดัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ  
เวลา  11.30  น.   ณ ห้องประชุมเลก็ (ชั้น 2) 

10 ส.ค. 64 ประธานกรรมการแปรญตัติ  ออกหนงัสือส่ง 
-ส่งคณะกรรมการแปรฯ รอรับค าแปรญตัติ  
-ส่งสมาชิกมายืน่ค าแปรฯ  

11-12-13 ก.ย. 
64 

คณะกรรมการแปรญตัติ  รอรับค าแปรฯ เวลา  08.30  น. – 16.30  น.   
ณ หอ้งกิจการสภาฯ (ชั้น 2) เพื่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับ 

13 ก.ย. 64 หมดเวลายืน่ค าแปรญตัติ 

14 ก.ย. 64 ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ส่งหนงัสือเชิญประชุม 
-ส่งคณะกรรมการแปรญตัติ    -ส่งผูย้ืน่ค  าแปรฯ    -ส่งนายกฯ อบต.โอโล 

16 ก.ย. 64 ประชุม คณะกรรมการแปรญติั/ผูย้ืน่แปรญตัติ/ผูบ้ริหาร  (คร้ังท่ี 2)  
ในวนัท่ี 16 ก.ย. 64  เวลา  09.00  น.  ณ หอ้งประชุม (ชั้น 2) 

17 ก.ย. 64 ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ  ส่งรายงานผลการประชุมใหป้ระธานสภาฯ 

17 ก.ย. 64 เจา้หนา้ท่ีลงรับหนงัสือเสนอประธานสภาฯ 

17 ก.ย. 64 ประธานสภาฯ  ส่งหนงัสือเรียกประชุม (วาระ 2-3) 
-ส่งสมาชิกฯ / นายกฯ อบต.โอโล 

21 ก.ย. 64 ประชุม (วาระ 2-3) ในวนัท่ี 21 ก.ย.64 เวลา  09.00  น. ณ หอ้งประชุม (ชั้น 2) 

24 ก.ย. 64 ประธานสภาฯ จดัท าหนงัสือส่งร่างขอ้บญัญติั ใหอ้ าเภอภูเขียวพิจารณา 
(ภายใน 5 วนัท าการ หลงัจากสภาฯ เห็นชอบ) 

          /5.2 ญตัติ... 
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 5.2 ญัตติพจิารณากนัเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้าง หอประชุมเอนกประสงค ์จ านวน  3,600,000  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)   

ข้อเท็จจริง 
1. เน่ืองด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ล่วงมาถึงเดือน สิงหาคม และเหลือ

ระยะเวลาในการด าเนินงานอีก 1 เดือน จะส้ินปีงบประมาณ ซ่ึงในหมวดท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง หากยงัมิได้ก่อหน้ีผูกผนัจะตอ้งขออนุมติักันเงินงบประมาณเบิกเหล่ือมปีงบ
ประต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 

   กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือส่ังการ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561  ขอ้ 19  ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้ 59 ของระเบียบของกระทรวง   มหาดไทยว่า
ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  และให้ใช้ขอ้ความต่อไปน้ีแทน “ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัไมไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงิน
นั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงิน ต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้ก
ไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี กรณีส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมิได ้ด าเนินการก่อหน้ีผกูพนั ใหข้ออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่
เกินหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน หรือกรณี  มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าวท่ี
ท าให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกิน  อีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ินแลว้แต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวตัถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว ้กรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพนัให้เบิกจ่ายตามขอ้ผูกพนั เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการ
กันเงินตามวรรควรรคหน่ึงหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยงัไม่ได้
ด าเนินการก่อหน้ีผกูพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ใหเ้งินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”   

   ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 
 ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต่อสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโอโล เพื่อทราบและด าเนินการตามระเบียบ ดงัรายละเอียดรายการดงัน้ี 

   ด้านอุตสาหกรรมและการโยธา  
  1. โครงการก่อสร้าง หอประชุมเอนกประสงค ์ จ านวน 3,600,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์ ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 32 เมตร  
ยาว 40 เมตร สูง 6 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1280 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโล) พร้อม
ป้ ายประชาสั มพันธ์ โครงการ 1  ป้ าย  สถาน ท่ี ก่อส ร้าง  ภ ายในองค์การบ ริห าร                    
ส่วนต าบลโอโล   งบประมาณ 3,600,000 บาท 
         /สรุป... 
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    สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน)  
มาประชุมวนัน้ี  จ านวน..........คน อนุมติักนัเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   โครงการก่อสร้าง หอประชุมเอนกประสงค ์ 
จ านวน  3,600,000  บาท  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล    
จ านวน...........เสียง 

มติท่ีประชุมสภาฯ อนุมติัฯ  จ านวน ..........................  เสียง 
   ไม่อนุมติัฯ จ านวน ..........................  เสียง 

     งดออกเสียง        จ านวน........................เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

5.3 ญัตติเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  
จ านวน  15  โครงการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)    

   ข้อเท็จจริง  

  ตามหนังสื อ ท่ีอ้างถึ ง  ส านักจัดการท รัพยากรป่ าไม้ ท่ี  8  (นครราชสีมา)                                   
ท่ี ทส 162.4/5660 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2664 เร่ือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ขออนุญาต
เขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตร 54 แหงพระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ในทอ้งท่ี
ต าบลโอโล  เพื่ออนุญาตก่อสร้างถนนภายในพื้นท่ีต าบลโอโล จ านวน 15 โครงการ  ดงัน้ี  
1. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 146.00 เมตร 
หมู่ท่ี 1 บา้นโอโล  
2. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความกวา้ง 89 เมตร                       
หมู่ท่ี 2 บา้นโนนตุ่น  
3. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ความกวา้ง 118.00 เมตร                  
หมู่ท่ี 4 บา้นนกเขาทอง  
4. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สามสายทาง สายท่ี  1 กวา้ง 3 .00 เมตร                      
ความยาว 101 .00 เมตร สายท่ี 2 กวา้ง  4. 50 เมตร ความยาว  116.00 เมตร สายท่ี 3                    
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 123.00 เมตร หมู่ท่ี 5 บา้นโนนดินจ่ี 
5. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 132.00 
เมตร หมู่ท่ี 7 บา้นห้วยพลวง 
6. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ความยาว 40.00 เมตร  
หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
7. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 52.00 เมตร  
หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
8. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร 
หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 

   /9. เพื่อ... 
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9. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 59.00 เมตร 
หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
10. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง4.00 เมตร ความยาว 
 22.00 เมตร หมู่ท่ี 8 บา้นหนองแวง 
11. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 146.00 เมตร               
หมู่ท่ี 9 บา้นหนองแวง 
12. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ความยาว 47.00 เมตร 
หมู่ท่ี 10 บา้นโอโล 
13. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 – 4.00 เมตร   
ความยาว 231.00 เมตร หมู่ท่ี 10 บา้นโอโล 
14. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 192.00 เมตร 
หมู่ท่ี 10 บา้นโอโล 
15. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 – 6.00 เมตร ความยาว 271.00 เมตร 

หมู่ท่ี 12 บา้นโนนดินจ่ี  

  ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา) พิจารณาแลว้ เร่ืองดงักล่าวยงัมี
รายละเอียดขอ้มูลเพื่อประกอการพิจารณาไม่ครบถว้น เน่ืองจากบนัทึกรายงานการประชุมสภา
องคก์ารบริหาร  ส่วนต าบลโอโล สมยัสามญั สมยัท่ี 2/2564 วนัจนัทร์ ท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2564 ไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงขอใหด้ าเนินการตรวจสอบและจดัส่งความเห็นจากสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีป่านั้นตั้งอยูแ่ละตอ้งระบุประเด็นในการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 นั้น 

   ข้อเสนอแนะ 
  ขอความเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  

       โดยตอ้งระบุพื้นท่ีป่าและระบุประเด็นการเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล เพื่อกองช่าง      
       จะไดด้ าเนินการจดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโอใหก้บั 
       ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา)  ต่อไป  
    สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน)  

มาประชุมวนัน้ี  จ านวน..........คน เห็นชอบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล   จ านวน...........เสียง 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบฯ จ านวน ..........................  เสียง 
   ไม่เห็นชอบฯ จ านวน ..........................  เสียง 

     งดออกเสียง        จ านวน........................เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

           /5.4 ญตัติ... 
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5.4 ญัตติเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโอโล  จ านวน  23  โครงการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)     

    ข้อเท็จจริง  

   ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา)                          
ท่ี ทส 162.4/5660 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2664 เร่ือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 
ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตร 54 แหงพระราชบญัญติัป่าไม ้
พุทธศกัราช 2484 ในทอ้งท่ีต าบลโอโล  เพื่ออนุญาตก่อสร้างถนนภายในพื้นท่ี
ต าบลโอโล จ านวน 23  โครงการ  ดงัน้ี  
1. เพื่อซ่อมแซมถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตรผิวจราจรหินคลุก 3 สายทาง สายท่ี1 กวา้ง 3  เมตร  
ยาว 650 เมตร สายท่ี 2 กวา้ง 3 เมตร ยาว 800 เมตร สายท่ี 3 กวา้ง 3 เมตร                         
ยาว 1000 เมตร บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 2 
2. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 220 เมตร  
บา้นโนนตุ่น  หมู่ท่ี 2  
3. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 343 เมตร
 บา้นหนองตาไก ้ หมู่ท่ี 6 
4. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 480 เมตร   
บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 9 
5. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 80 เมตร บา้น
หนองแวง  หมู่ท่ี 8 
6. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7 
7. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร ยาว 91.50 เมตร 
 บา้นหนองตาไก ้หมู่ท่ี 6 
8. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กวา้ง 4 เมตร                    
ยาว 202 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 192.50 เมตร บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3 
9. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กวา้ง 4 เมตร ยาว 264 เมตร  
 บา้นโนนตุ่น  หมู่ท่ี2 
10. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ช่วง ช่วงท่ี1 กวา้ง 5 เมตร                    
ยาว 176 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 182 เมตร บา้นนกเขาทอง หมู่ท่ี 4 
11. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 3 สายทาง สายทางท่ี 1 กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 245 เมตร สายท่ี 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 153 เมตร สายท่ี 3 กวา้ง 5 เมตร                         
ยาว 122 เมตร บา้นโอโล หมู่ท่ี 10 
         /12. เพื่อ... 
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12. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 85 เมตร 
บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7 
13. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 71 เมตร                   
บา้นคา้ว  หมู่ท่ี 13 
14. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง4 เมตร ยาว 249 เมตร                     
บา้นโอโล  หมู่ที 11  
15. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3 เมตร ยาว 103.50 เมตร 
บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8 
16. เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 2.10 * 2.10 เมตร 3 ช่อง                
 ยาว 8 เมตร บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 
17. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กวา้ง 4 เมตร                         
ยาว 60 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 3 เมตร ยาว 99 เมตร บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8  
18. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 4 เมตร ยาว 150 เมตร                  
บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 
19. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 81 เมตร  ช่วงท่ี 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 39 เมตร บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3 
20. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 171 เมตร         
 บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7  
21. เพื่อซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ กวา้ง 5 เมตร ยาว 120 เมตร            
 บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8 
22. เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ช่วง  ช่วงท่ี 1 กวา้ง 5 เมตร 
 ยาว 11 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 5 
23. เพื่อซ่อมแซมถนนเขา้สู่พื่นท่ีการเกษตรผิวจราจรหินคลุก จ านวน 8 สายทาง 
 สายท่ี 1 กวา้ง  3 เมตร ยาว 800 เมตร สายท่ี 2 กวา้ง 3 เมตร ยาว 900 เมตร                     
สายท่ี 3 กวา้ง 3 เมตร  ยาว 500 เมตร สายท่ี 4 กวา้ง 3 เมตร ยาว 1400 เมตร                 
สายท่ี 5 กวา้ง 3 เมตร ยาว 1300 เมตร สายท่ี 6 กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร   
สายท่ี 7 กวา้ง 3 เมตร ยาว 800 เมตร สายท่ี 8 กวา้ง 3 เมตร ยาว 325 เมตร   
บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 

     ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 (นครราชสีมา) พิจารณาแลว้ เร่ืองดงักล่าว 
  ยงัมีรายละเอียดขอ้มูลเพื่อประกอการพิจารณาไม่ครบถว้น เน่ืองจากบนัทึกรายงานการ 

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล สมยัสามญั สมยัท่ี 2/2564 วนัจนัทร์            
ท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ไม่ครบถว้นสมบูรณ์จึงขอใหด้ าเนินการ
ตรวจสอบและจดัส่งความเห็นจากสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีป่านั้นตั้งอยู่
และตอ้งระบุประเด็นในการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 
แห่งพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 นั้น 
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    ข้อเสนอแนะ 

  ขอความเห็นชอบเร่ืองขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54  
แห่งพระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 เขา้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโอโล โดยตอ้งระบุพื้นท่ีป่าและระบุประเด็นการเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโอโล เพื่อกองช่างจะได้ด าเนินการจัดส่งบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโอให้กบัส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 8 
(นครราชสีมา)  ต่อไป  

    สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน)  
มาประชุมวนัน้ี  จ านวน..........คน เห็นชอบอนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่า 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล   จ านวน...........เสียง 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบฯ จ านวน ..........................  เสียง 
   ไม่เห็นชอบฯ จ านวน ..........................  เสียง 

     งดออกเสียง        จ านวน........................เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

5.5  ญัตติพจิารณากนัเงินรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)    

ข้อเท็จจริง 
1. เน่ืองด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ล่วงมาถึงเดือน สิงหาคม และเหลือระยะเวลาในการ

ด าเนินงานอีก 1 เดือน จะส้ินปีงบประมาณ ซ่ึงในหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้างและค่าครุภณัฑ์ หากยงัมิไดก่้อ
หน้ีผกูผนัจะตอ้งขออนุมติักนัเงินงบประมาณเบิกเหล่ือมปีงบประต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 

 

  กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือส่ังการ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงิน ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61  ขอ้ 19  
ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ 59 ของระเบียบของกระทรวง   มหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การบริหารส่วนทอ้ง ถ่ิน พ.ศ. 2547  และให้ใช้ขอ้ความ
ต่อไปน้ีแทน “ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภณัฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัไมไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มี
ความจ าเป็นตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักันเงิน ต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี กรณีส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมิได ้ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนั ให้ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินหน่ึงปีต่อ
สภาท้องถ่ิน หรือกรณี  มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเวลาเบิก
จ่ายเงินไดไ้ม่เกิน  อีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี และโครงการดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงคเ์ดิมตามท่ี
ไดรั้บอนุมติั ให้กนัเงินไว ้กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผูกพนัให้เบิกจ่ายตามขอ้ผูกพนั เม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรควรรคหน่ึงหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแลว้ หากยงั
ไม่ไดด้ าเนินการก่อหน้ีผกูพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ใหเ้งินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”   
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  ข้อเสนอเพ่ือพจิารณา 
  ขออนุมติักันเงินงบประมาณ หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมวด ค่าครุภัณฑ์  ต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล เพื่อทราบและด าเนินการตามระเบียบ ดงัรายละเอียดรายการดงัน้ี 
  ด้านอุตสาหกรรมและการโยธา  
1. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8  จ านวน 98,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ปริมาณงาน STA 0+000 -STA 0+064  ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 193.50 ตร.ม (ตามแบบ ถน-205/56) 
สถานท่ีก่อสร้าง  สายบา้นนายจ ารัส  บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8   ต าบลโอโล อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ  
งบประมาณ 98,000 บาท 
2. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 8  จ านวน 68,900 บาท  
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ปริมาณงาน ปริมาณงาน STA 0+000 - STA 0+022  
เทคอนกรีตขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 88.00 ตร.ม.  
ทางเช่ือมช่วงท่ี 1 เทคอนกรีต 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 23.10 ตร.ม. (ตามแบบ ถน-205/56)  
ทางเช่ือมช่วงท่ี 2 เทคอนกรีต 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 15.68 ตร.ม. (ตามแบบ ถน-205/56) 
ทางเช่ือมช่วงท่ี 3 เทคอนกรีต 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 10.50 ตร.ม.(ตามแบบ ถน-205/56)  
สถานท่ีก่อสร้าง  สายบา้นช่างไผ-่บา้นครูพร บา้นหนองแวง  หมู่ท่ี 8 ต าบลโอโล  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ  
งบประมาณ 68,900 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
1. ค่าจดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง         จ านวน 868,000 บาท 
เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คนั ปริมาณกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2400 ซีซี หรือก าลงัเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต ่ากวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคล่ือน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแคบ็ เป็นกระบะส าเร็จรูปห้องโดยสารเป็นดบัเบิ้ล
แคบ็ 4 ประตู เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิตตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏ
ในงานแผนเคหะและชุมชน (00240) ปรากฏตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565)  หนา้ 94 ล าดบัท่ี 3 

 

    สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน)  
มาประชุมวนัน้ี  จ านวน..........คน อนุมติักนัเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
หมวด ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมวด ค่าครุภณัฑ ์ ขององคก์ารบริหาร                       
ส่วนต าบลโอโล   จ านวน...........เสียง 

มติท่ีประชุมสภาฯ อนุมติัฯ  จ านวน ..........................  เสียง 
   ไม่อนุมติัฯ จ านวน ..........................  เสียง 

     งดออกเสียง        จ านวน........................เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
           /5.6 ญตัติ... 
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5.6 ญัตติพจิารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1                             
ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดCCTVพร้อมอุปกรณ์ 224,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย)   
ข้อความเดิม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดCCTVพร้อมอุปกรณ์ 224,000 บาท มีคุณลกัษณะ
พื้นฐานดงัน้ี 
1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใชใ้นงาน
รักษา ความปลอดภยัทัว่ไป จ านวน 6 เคร่ือง ๆละ 32,000 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไม่นอ้ยกวา่ 2,073,600 pixel - มี frame 
rateไม่นอ้ยกวา่ 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใชเ้ทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบนัทึกภาพไดท้ั้ง กลางวนั
และกลางคืนโดยอตัโนมติั  
- มีความไวแสงนอ้ยสุด ไม่มากกวา่ 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกวา่ 0.05 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตวัรับภาพ (Image Sensor) ไม่นอ้ยกวา่ 1/3  
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกสัต ่าสุดกบัค่าความยาวโฟกสัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวอตัโนมติั (Motion Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 
Dynamic Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แหล่ง  
- ไดรั้บมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างนอ้ย  
- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา่ และ สามารถ ท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในช่องเดียวกนัได ้ 
- ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุม้กลอ้ง (Housing) ท่ีไดม้าตรฐาน IP66 หรือดีกวา่  
- สามารถท างานไดท่ี้อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอยา่งนอ้ย  
- สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP, HTTPS,“NTP หรือ SNTP”,SNMP, RTSP, IEEE802.1X ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  
– มีช่องส าหรับบนัทึกขอ้มูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
- ตอ้งมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ                     
แผน่ CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หรือสามารถ Download จากเวบ็ไซตผ์ูผ้ลิต  
- ไดรั้บมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน  
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
          /เกณฑร์าคา... 
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เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนกนัยายน 2562 
ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน  
– มีลกัษณะการท างานไม่นอ้ยกวา่ Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไม่นอ้ยกวา่ 16 Gbps  
- รองรับ Mac Address ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8,000 Mac Address  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ และสามารถ
ท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกนัได ้จ านวน
ไมนอ้ยกวา่ 8 ช่อง  
- สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่นโปรแกรม Web Browser ได ้ 
– มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนกนัยายน 2562 
ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
3.สาย fiber optic แบบมีสลิง 2 core 600 เมตรๆละ 18 บาทเป็นเงิน10,800บาท  
4.UPS 1000va 2  ชุดๆละ 2,700.00เป็นเงิน 5,400 บาท  
5.HardDisk 6TB1 ลูก 7,500 บาท 
(รายการท่ี3-5ส ารวจราคาตามทอ้งตลาดเน่ืองจากไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 

ข้อความใหม่  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพร้อมติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดCCTVพร้อมอุปกรณ์ 224,000 บาท มี

คุณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
1. กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใชใ้นงาน
รักษา ความปลอดภยัทัว่ไป จ านวน 6 เคร่ือง ๆละ 22,000 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไม่นอ้ยกวา่ 2,073,600 pixel - มี frame 
rateไม่นอ้ยกวา่ 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใชเ้ทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบนัทึกภาพไดท้ั้ง กลางวนั
และกลางคืนโดยอตัโนมติั  
- มีความไวแสงนอ้ยสุด ไม่มากกวา่ 0.2 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกวา่ 0.03 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตวัรับภาพ (Image Sensor) ไม่นอ้ยกวา่ 1/3  
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกสัต ่าสุดกบัค่าความยาวโฟกสัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวอตัโนมติั (Motion Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 
Dynamic Range) ได ้ 
           /สามารถ... 
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- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แหล่ง  
- ไดรั้บมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างนอ้ย  
- สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกวา่ และ สามารถ ท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในช่องเดียวกนัได ้ 
- ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุม้กลอ้ง (Housing) ท่ีไดม้าตรฐาน IP66 หรือดีกวา่  
- สามารถท างานไดท่ี้อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอยา่งนอ้ย  
- สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP, HTTPS,“NTP หรือ SNTP”,SNMP, RTSP, IEEE802.1X ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  
– มีช่องส าหรับบนัทึกขอ้มูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
- ตอ้งมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ 
แผน่ CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หรือสามารถ Download จากเวบ็ไซตผ์ูผ้ลิต  
- ไดรั้บมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน  
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนมิถุนายน 2564 
ประกาศ ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท คุณลกัษณะพื้นฐาน  
– มีลกัษณะการท างานไม่นอ้ยกวา่ Layer 2 ของ OSI Model  
- มี Switching Capacity ไม่นอ้ยกวา่ 16 Gbps  
- รองรับ Mac Address ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8,000 Mac Address  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ และสามารถ
ท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกนัได ้ 
จ านวนไมนอ้ยกวา่ 8 ช่อง  
- สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่นโปรแกรม Web Browser ได ้ 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนมิถุนายน 2564 
ประกาศ ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 
3.สาย fiber optic แบบมีสลิง 2 core 600 เมตรๆละ 18 บาทเป็นเงิน10,800บาท  
4.UPS 1000va 2  ชุดๆละ 2,700.00เป็นเงิน 5,400 บาท  
5.HardDisk 6TB1 ลูก 7,500 บาท 
(รายการท่ี3-5ส ารวจราคาตามทอ้งตลาดเน่ืองจากไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 
 

         /สรุป...  
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    สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน)  
มาประชุมวนัน้ี  จ านวน..........คน แกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1  ค่าติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
CCTVพร้อมอุปกรณ์ 224,000 บาท  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล    
จ านวน...........เสียง 

มติท่ีประชุมสภาฯ อนุมติัฯ  จ านวน ..........................  เสียง 
   ไม่อนุมติัฯ จ านวน ..........................  เสียง 

     งดออกเสียง        จ านวน........................เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ือง  อ่ืนๆ 
  5.1 ……………………………………………………… 

  5.2 ……………………………………………………… 
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