
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ทั้งนี้ คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประข ุมได ้ร ่วมก ันตรวจรายงานการประข ุมแล ้วเม ื่อ  
วันท่ี ๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐ .๐๐น. เปีนที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประขุมถูกต้องเรียบร้อย 
จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลำดับท่ี ซ่ือ -  สกล ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายระวิ มุขวัฒน์

๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี อ*
๓ นายณรงค์ มาแก้ว (V



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท ๒๘ มนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ผู้มาประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ ประธานสภา อบต. /
๒ นายขัยยศ ทวีพล รองประธานสภา อบต.
๓ นายเดฃภพ อิฎฐผล ส.อบต.หมู่ที ่ ๑
(8^ นายวีระ มุขโรจน์ ส.อบต.หมู่ที ่ ๑ . ^ 0 .
๕ นายวรรณคดี เจยุภักดี้ ส.อบต.หมู่ที ่ ๒ V
๖ นางขวัญเรือน วิลัยมาศ ส.อบต.หมู่ที ่ ๓ —  X
๗ นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต.หมู่ที ่ ๓
๘ นายสมศักดึ๋ ดำเนินผล ส.อบต.หมู่ท่ี ๔
๙ นายสุเบต นาคเกิด ส.อบต.หมูท่ี่ ๔ ^ X ะ

๑๐ นายสายัณห์ บรุณะพล ส.อบต.หมูท่ี่ ๕
(5 ) (9) นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.หมูท่ี่ ๖ ^  (X
๑๒ นางสาวคิรขิวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๖ 1 X

๑๓ นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๗
(ริ)(รี̂ นายวินิตย์ นิลกรรณ์ เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นางขว ัญ1ร*น^ วิ,เยมาส ส.*บค . หมู
๒ นางประใฒวัสย์ บ า เห ง ? ฌ ส .1 บค.ไฌูใ13

๓ นางสาว?เรขวัญ วันหร*บ?! ส . 1บส . หมูท่ี6
(X.

๕
๖
๗

/ผ้เข้าร่วมประชุม.



- ๒-

ผู้เข้าร่วมประขุม

ลำดับท่ี ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลกุยมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายเจริญ อิฏฐผล นายก อบต. - #7
๒ นายบรรจง นำนาผล รองนายก อบต. / / ^ ว
๓ นายสุรสิทธึ๋ วงศ์ผะดาย รองนายก อบต.
(̂ นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. 4  (1
๕ นายจตุรงค์ เทวเดฃ รองปลัด อบต.

/ &
๖ นายอัฏฐะพร จันทวาศ ผู้อำนวยการกองช่าง ^ —
๗ นางวิภาณี บุญรอด ผู้อำนวยการกองคลัง '̂ )3 1เ^^
๘ นางพัซรีย์ รัตนสุภา หัวหน้าสำนักปลัด
๙ จ่าเอกปวิข สุวรรณโกศัย นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนชำนาญการ ฟ ้^
๑๐



- ๓ -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ บ.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา เชิญนายวินิตย์ นิลกรรณ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ได้กล่าวเปีดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลลานสกาขาดการประชุม จำนวน ๓ ท่าน คือ
๑. นางขวัญเรือน วิลัยมาศ ส.อบต. หมู่ท่ี ๓
๒. นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต. หมู่ท่ี ๓ 
๒. นางสาวสิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต. หมู่ท่ี ๖
รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕:๖๒ เมื่อวันที่๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๔๖๒ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งครับ

รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติ 

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัย 
สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๔๖๒ ท่านใดเห็นชอบขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายบุญธรรม อาสน์สมโกขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

- ไม่มี -

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ข้าพเจ้า 
นายเจริญ อิฏฐผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอ 
ญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๗

/ ๒....



บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นขอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๗ 

หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทย พ ิจารณาแล้วเห ็นว่าเพ ื่อให้การ 
จ ัดทำแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น มีความ 
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการ 
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดมากยิ่งขึ้น และ 
เพ ื่อให ้การจ ัดท ำแผน พ ัฒ น าขององค ์กรปกครองส ่วน ท ้องถ ิ่น  มี 
ระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพ ัฒนาภาค ตามระเบ ียบสำน ักนายกร ัฐมนตรีว ่าด ้วยการ 
บริหารเซ ิงพ ื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงในข้อ ๒๒/ ๒ กำหนดว่า 
ในกรณ ีการเพ ิ่มเต ิมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท ้องถ ิ่นท ี่เก ี่ยวก ับ 
โครงการพระราขดำริ งานพระราฃพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เปีนอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญ ัต ิสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ ิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นขอบการเพิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

เหตุผล
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๑/ ๒๕๖๐ 

ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวย 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ ๑๗ ประกอบกับ หนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้าน 
และสำเนาบัตรประจำตัวประขาขน) ข้อ ๑) ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ออกไปอนุญาต รับจดทะเบียน รับจด 
แจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนา 
เอกสารกระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการยกเลิก 
การเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประซาซน โดยให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปีนผู้จัดทำสำเนาเอกสารตังกล่าวและห้ามมิให้ 
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร ข้อ๒) สำหรับกระบวนงาน 
บริการประขาซนที่มีการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน 
รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนอกเหนือจากกระบวนงานตามข้อ ๑ ให้องค์กร

/ปกครอง...



ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการขอสำเนาทะเบียนบ้านและ 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนกรณีจำเป็นต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 
และสำเนาบัตรประจำตัวประซาขน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้จัดทำสำเนาเอกสารตังกล่าวและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใซ้จ่ายในการทำ 
สำเนาเอกสาร และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว 
๐๘๗๙ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕:๖๒ เร่ือง การยกเลิกสำเนาเอกสาร 
(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประซาซน)
กระทรวงมหาดไทยจึงให้ผู้ว่าราซการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแล 
และกำซับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณีอ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์(ร๓ ลป: 031X1 863ป6โ) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ โดยกำหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณีอ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์(5๓ 3ป 031X1 863ช6โ) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจึทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นขอบ ต่อไป

รายละเอ ียด(ร ่าง)แผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๗ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔ ที่ได้มอบให้สมาซิก 
ทุกท่านแล้ว และขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกล่าวใน 
รายละเอียดครับ

ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ ท่านสมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนราซการทุกท่าน ผมขอน่าเสนอรายละเอียดโครงการ 
ตังนี้
๑. โครงการยก เล ิกส ำเน าเอกส าร((2อโ๐ 0๐ [ว)ป สำน ักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ ๗๐๐ บาท เหตุผลความจำเปีนของโครงการนี้

๑. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประซาซนที่มารับบริการจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาในการขออนุมัติ ขออนุญาต ขอให้ 
ออกใบอนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง หรือรับแจ้ง ในกระบวนงานที่เป็น 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

๒. เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประขาซน
๓. เพ ื่อลดปริมาณการถ่ายสำเนาเอกสาร และให้เป็นไปด้วย 

ความประหยัดแก่หน ่วยงานและลดภาระของประซาซน โดยจัดซื้อ 
อุปกรณีอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (5๓ 3ป: 031X1 863ป6โ) เพื่อใข้งาน 
ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จำนวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ ่านและเข ียนข ้อม ูลในบ ัตรแบบอเนกประสงค ์ 
(5๓ 3ป: 031x0 ตามมาตรฐาน 150/150 ๗๘๑๖ได้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ เฟเ-เ2
- สามารถ,ใช้'งานผ่าน'ขอ่งเซือ่มต่อ (เก-16ป7306) แบบ บ58 ได้
- สามารถใช้ก ับบัตรแบบอเนกประสงค์ (5๓ 3ป: 031x1) ที่ใช้ 

แรงตันไฟฟ้าขนาด ๕ V©แร,๓V๐แรและ ๑.๘ V๐แร เป็นอย่างน้อย
/เป็นใปตาม...



- ๖ -
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิท ัลเพื่อเศรษฐกิจและลังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงขอเพ ิ่มเต ิม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๐๐ บาท 
๒.โครงการยกเล ิกสำเนาเอกสาร((26โ๐ 0ว|วV) กองคลัง องค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
งบประมาณ ๗๐๐ บาท เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้

๑. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประขาขนที่มารับบริการจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาในการขออนุมัติ ขออนุญาต ขอให้ 
ออกใบอนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง หรือรับแจ้ง ในกระบวนงานที่เป็น 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

๒. เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประขาขน
๓. เพ ื่อลดปริมาณการถ่ายสำเนาเอกสาร และให้เป็นไปด้วย 

ความประหยัดแก่หน ่วยงานและลดภาระของประขาขน โดยจัดซื้อ 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (รกกลศ: 0ลฟ  ^6ลศ6โ) เพื่อใช้งาน 
ในกองคลัง องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา จำนวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ ่านและเข ียนข ้อม ูลในบ ัตรแบบอเนกประสงค ์ 
(รกกอห: 0ลฟ) ตามมาตรฐาน 150/1110 ๗๘๑๖ได้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ 2
- สามารถใช้งานผ่านซ่องเชื่อมต่อ (เทฟโ(ล06) แบบ บร8 ได้
- สามารถใช้ก ับบัตรแบบอเนกประสงค์ (รกกลศ: 0ลฟ) ที่ใช้ 

แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ \ฟ แร,๓'V๐แรและ ๑.๘ \ฟแร เป็นอย่างน้อย
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิท ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงขอเพ ิ่มเต ิม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๐๐ บาท 
๓. โครงการยกเล ิกสำเนาเอกสาร((26โ๐ 0๐ [ว)/,) กองช่าง องค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
งบประมาณ ๗๐๐ บาท เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้

๑. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประซาขนที่มารับบริการจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาในการขออนุมัติ ขออนุญาต ขอให้ 
ออกใบอนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง หรือรับแจ้ง ในกระบวนงานที่เป็น 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

๒. เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประขาซน
๓. เพ ื่อลดปริมาณการถ่ายสำเนาเอกสาร และให้เป็นไปด้วย 

ความประหยัดแก่หน ่วยงานและลดภาระของประซาซน โดยจัดซื้อ 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (รกกลศ: 0ลฟ  1̂ 6ล(ว่6โ) เพื่อใช้งาน 
ในกองช่าง องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลานสกา จำนวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
/(รกกลศ: 0ลฟโ..



นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติท่ีประชุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

- ๗ -
(5กกลป 031x1) ตามมาตรฐาน 150/150 ๗๘๑๖ได้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ เฟเ-เ2
- สามารถใช้งานผ่านซ่องเชื่อมต่อ (เท1:6ป306) แบบ บ58 ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (5๓ 3ป 03โป) ที่ใซ้ 

แรงดันไฟฟ้าขนาด ๔ ปอแร,๓ป0แรและ ๑.๘ ป๐แ5 เป็นอย่างน้อย
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม ๒๔๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๒ จึงขอเพิ่มเติม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ เป็นเงิน ๗๐๐ บาท

สำหรับโครงการทั้ง ๓ โครงการนั้น เป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๓ 
เครื่อง โดยนำมาใช้ใน สำนักงานปลัด ๑ เครื่อง กองคลัง ๑ เครื่องและ 
กองซ่าง ๑ เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประซาซนเมื่อมาติดต่อ 
ราซการกับ อบต.ลานสกา ต่อไปก็ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประซาซนเพียง 
แค่น ่าบ ัตรประขาซนมาเช ้าเคร ื่องอ ่านบ ัตรก ็สามารถเก ็บข้อม ูลการ 
บริการของประซาซนที่มาติดต่อราซการได้ ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของ 
รัฐบาลและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวมาแล้วครับ

ต่อไปผมจะขอมติเห ็นขอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔)เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๗ ท่านสมาซิกท่านใดเห็นขอบแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๗ ขอมติครับ

มีมติเห็นขอบ จำนวน ๙ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง 
๔.๒ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(5๓ลแ 0ลโป 86ล0เ6โ) 
ตาม'โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร(26โ0 0อ|ว7) จำนวน ๓ โครงการๆ 
ละ ๑ เครือง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ข้าพเจ้า 
นายเจริญ อิฏฐผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอ 
ญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้

- พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อ 
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(5๓311: 0ลโป 86ลป6โ) ตาม 
โครงการ ยกเลิกสำเนาเอกสาร(26โ๐ 00(37) จำนวน ๓ โครงการๆละ 
๑ เคร่ือง

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติโอน 
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์(5๓ ลโ1: 0ลโ0เ 863ป6โ)ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร 
(26โ0 0๐|ว7) จำนวน ๓ โครงการๆ ละ ๑ เคร่ือง

หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

/องค์กร...



- ๘ -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภ ัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
ท้องถ่ิน

เหตุผล
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งฃาติ ท่ี ๒๑/ ๒๕๖๐ 

ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวย 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ ๑๗ ประกอบกับ หนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้าน 
และสำเนาบัตรประจำตัวประซาขน) ข้อ ๑) ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ออกไปอนุญาต รับจดทะเบียน รับจด 
แจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนา 
เอกสารกระบวนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการยกเลิก 
การเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประซาขน โดยให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวและห้ามมิให้ 
เรียกเก็บค่าใข้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร ข้อ๒) สำหรับกระบวนงาน 
บริการประขาซนที่มีการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน 
รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนอกเหนือจากกระบวนงานตามข้อ ๑ ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายกเลิกการขอสำเนาทะเบียนบ้านและ 
สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน กรณีจำเป็นต้องใข้สำเนาทะเบียนบ้าน 
และสำเนาบัตรประจำตัวประขาซน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใข้จ่ายในการทำ 
สำเนาเอกสาร และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว 
๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร 
(ส ำ เน า ท ะ เบ ีย น บ ้า น แ ล ะ ส ำ เน า บ ัต ร ป ร ะ จ ำ ต ัว ป ร ะ ซ า ข น ) 
กระทรวงมหาดไทยจึงให้ผู้ว่าราซการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแล 
และกำซับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์(ร๓ ลศ:0ลฟ [ะ!6ลศ6โ)ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ โดยกำหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์(ร๓ ลศ: (ะลฟ [ะ!6ลก่6โ)ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ท ี่กระทรวงดิจ ิท ัลเพ ื่อ 
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด

แต่เน ื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาไม่ได้ตั้งจ่าย 
งบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค(์ร!ากลศ: 0ลฟ 
[ะ!6ลก่6 โ)'ไว้'โนข้อบัญญัติงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๒ จึงเสนอต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เพื่อให้ที่ประขุมพิจารณาอนุมัติโอน 
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์(รกกลศ: 0ลโ(ว่ ^6ล(ว่6โ) จำนวน ๓ โครงการๆละ ๑ 
เคร่ือง รายละเอียดดังนี้

/ ๑.เร่ืองเดิม...



-๙-
๑. เรื่องเดิม
ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค(์รเากลป 0ลโป 
86ล0เ6โ) เพ ื่อ รอ งร ับ ก าร ย ก เล ิก ส ำเน าเอ ก ส าร ใน ก ร ะ บ ว น งาบ  
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังซีพผู้ส ูงอายุ การลงทะเบียนยื่นคำ 
ขอรับเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ปวยเอดส์ ซึ่งมีการ 
ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ ี้ยยังชีพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผ6แลลโ6.0เ1ล.30แเา) โดยกำหนดราคา 
และคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(ร๓ ลแ 0ลโฟ 
86ลป6โ) ให ้เป ็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ ์ 
คอมพิวเตอร์ท ี่กระทรวงดิจ ิท ัลเพ ื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด แต่ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาไม่ได้บรรจุโครงการดังกล่าว 
ไว ้ใน แผน พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น  (พ .ศ .๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) และข ้อ บ ัญ ญ ัต ิ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ มิได้ตั้งจ่ายค่า 
จัด1ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(5๓ 3แ 031x1 863ป6โ)ไว้แต่ 
อย่างใด

๒. ข้อเท็จจริง
อ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น ต ำบ ล ล าน ส ก า ดำเน ิน การจ ัดท ำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ โดยสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๔๖๒ ดังน

๑.เห ็นขอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๗ ซ ึ่งได ้บรรจ ุโครงการเพ ิ่ม เต ิมในแผนพ ัฒ นา จำนวน ๓ 
โครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการยกเล ิกสำเนาเอกสาร(26โอ 0อ|ว7) สำนักงาน 
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๒ งบประมาณ ๗๐๐.-บาท(เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ โครงการยกเล ิกส ำเน าเอกส าร(26โอ 0อ|ว7) กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ 
งบประมาณ ๗๐๐.-บาท(เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑.๓ โครงการยกเล ิกส ำเน าเอกส าร(2 6 โอ 0๐ เวV) กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ 
งบประมาณ ๗๐๐.-บาท(เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด 

ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราฃการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๒๒,๔๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)หรือโบนัส

/ให้แก่...



- ๑๐ -
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัด กอง 
คลัง และกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด 
เง ินประโยชน์ตอบแทนอื่นอ ันม ีล ักษณะเป ็นเง ินรางวัลประจำป ีแก ่ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ.๒๕๓๗ งบประมาณ คงเหล ือ ๒๑๑,๔๐๐.-บาท โดยขอโอนลด 
จำน วน  ๗๐๐.-บาท งบ ป ระม าณ ค งเห ล ือ ห ล ังโอ น ล ด  จำน วน  
๒๑๐,๗๐๐.-บาท

รวมโอนลด จำนวน ๗๐๐.-บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร 
(26โ๐ อวเว)/) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อ 
จ ่ายเป ็นค่าจ ัดซื้ออุปกรณ ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (รกาลศ: 0ลโช 
86ลช6โ) จำนวน ๑ เคร่ือง ราคา ๗๐๐ บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (5๓ลโ* ปลโช) 
ตามมาตรฐาน 150/150 ๗๘๑๖ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ โชแ2
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (เก*6 โ*ล06) แบบ บ58 ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (5๓ ลโ* 0ลโช) ท่ีใข้
แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ ป๐1*5,๓'\ฟแรและ ๑.๘ ปอแร เป็นอย่างน้อย 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๗ หน้า ๓ ลำดับที่ ๒

จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗๐๐.-บาท 
งบประมาณหลังโอน ๗๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗๐๐.-บาท (เจ็ด 
ร้อยบาทถ้วน)

๒.๒ โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด 

ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๒๒,๔๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)หรือโบนัส 
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัด กอง 
คลัง และกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๓๗ งบประมาณคงเหลือ ๒๑๐,๗๐๐.-บาท โดยขอโอนลด

/จำนวน...



“ (5)(5) ~
จำนวน ๗๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จำนวน 
๒๑๐,๐๐๐.-บาท

รวมโอนลด จำนวน ๗๐๐.-บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาบเคหะและชุมขน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมขน งบลงทุน หมวดค ่าครุภ ัณฑ ์ ประเภทครุภ ัณฑ ์คอมพ ิวเตอร ์ 
โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร(26โอ 0๐!ว7) กองช่าง องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ จำนวน ๗๐๐.- 
บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพ ื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (5๓ ลบั 0ลโ0เ แ6ล0เ6โ) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗๐๐ 
บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (รกกลป: 0ลโช) 
ตามมาตรฐาน 150/150 ๗๘๑๖ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ /ฬเ-เ2
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (๒16บัล06) แบบ บ58 ได้
- ส าม า ร ถ ใ ช ้ก ับ บ ัต ร แ บ บ อ เน ก ป ร ะ ส ง ค ์ (5๓ ลบั 0ลโ0เ) ท ี่ใช ้ 
แรงดันไฟฟ้าขนาด ๔ ป๐แร,๓ปอแรและ ๑.๘ ปอแร เป็นอย่างน้อย

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม ๒๔๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๒

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๗ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓

จ ึงขอโอน มาต ั้งจ ่ายเป ็น รายการให ม ่ จำนวน ๗๐๐.-บาท 
งบประมาณหลังโอน ๗๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗๐๐.-บาท (เจ็ด 
ร้อยบาทถ้วน)

๒.๓ โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด 

ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๒๒,๔๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)หรือโบนัส 
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัด กอง 
คลัง และกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด 
เง ินประโยชน ์ตอบแทนอื่นอ ันม ีล ักษณะเป ็นเง ินรางวัลประจำป ีแก ่ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ.๒๔๓๗ งบประมาณ คงเหล ือ ๒๑๐,๐๐๐.-บาท โดยขอโอนลด 
จำน วน  ๗๐๐.-บาท งบ ป ระม าณ ค งเห ล ือ ห ล ังโอ น ล ด  จำน วน  
๒๐๙,๓๐๐.-บาท

รวมโอนลด จำนวน ๗๐๐.-บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

/แผนงานบริหาร...



นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

-๑๒-
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร 
(26โ0 0อ|ว)/) สำน ักงานปลัด องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลลาบสกา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาท 
ถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (รกกลศ: 
0ลโช 86ลช6โ) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗๐๐ บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (5๓3ศ: 0 3 ฟ ) 
ตามมาตรฐาน 150/150 ๗๘๑๖ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาหิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ เฬแ2
- สามารถใช้งานผ่านซ่องเชื่อมต่อ (เก*61^306) แบบ บ58 ได้
- ส าม า ร ถ ใ ช ้ก ับ บ ัต ร แ บ บ อ เน ก ป ร ะ ส ง ค ์ (5๓ลโ* 0ลโช) ท ี่ใข ้ 
แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ \ฟ1*ร,๓’เ/0แรและ ๑.๘ ปอเปร เป็นอย่างน้อย 
เป ็น ไ ป ต าม เก ณ ฑ ์ราค าก ล างแ ล ะ ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ พ ื้น ฐ าน ค ร ุภ ัณ ฑ ์ 
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๗ 
หน้า ๒ ลำดับที่ ๑

จ ึงขอโอน มาต ั้งจ ่ายเป ็น รายการให ม ่ จำนวน ๗๐๐.-บาท 
งบประมาณหลังโอน ๗๐๐.-บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗๐๐.-บาท (เจ็ด 
ร้อยบาทถ้วน)

๓. ข้อกฎหมาย 
ดำเนินการตาม
๓.๑ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/  

ว๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร 
(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประซาชน)

๓.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว 
๐๘๗๙ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนา 
บ ัตรประจำตัวประชาชน) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(5๓ ลโ* 0ลโช 86ลช6โ) เป ็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กำหนด

๓.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ 
รายจ ่ายในหมวดค ่าคร ุภ ัณ ฑ ์ ท ี่ด ินและสิ่งก ่อสร้างท ี่ทำให ้ล ักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะครับ

/ท่ีประชุม...



- ๑๓
ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

พิจารณารายละเอียดการโอนงบประมาณ
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาแล้วผมขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเปีนรายการใหม่ 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(รกกล :ๆ (1ลโป ^อลช6 โ) 
ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร(26โอ มัอ[วV) จำนวน ๓ โครงการๆ 
ละ ๗๐๐ บาท ขอมติครับ

มีมติอนุมัติ จำนวน ๙ เสียง 
ไม่อนุมัติ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง
เรื่องอื่นๆ

สมาชิกหรือผู้เช้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆแจ้งในที่ประชุม 
เชิญได้ครับ

- ไม่มี -
หากไม่มี ผมขอชอบคุณสมาชิกและผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมฃอปีดการประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงซ่ือ... ...บัตรวจรายงานการประชุม

ลงข่ือ.. ...บัตรวจรายงานการประชุม

ลงซ่ือ.. ธ ^ ...บัตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ มาแก้ว)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อ วันที่.^.?.เดือน.')โนิ)?ร่โ)?ไ?/.พ.ศ.๒๔๖๒

ลงซ่ือ.../  ๆ̂ ? .น .̂ '/* ? !  ไ'??'บัไไ. . ผ ู ้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายบุญธรรม อาสน์สมโภชุน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา


