
 

ส ำเนำ 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  1/2562 ครั้งที่  1 

วันจันทร์ที่ 8  กรกฎำคม  2562 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยอุดร  น้อยวิรก ประธำนสภำฯ อุดร  น้อยวิรก 
2 นำยบุญเกิด  ผิวเงิน รองประธำนสภำฯ บุญเกิด  ผิวเงิน 
3 นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง เลขำนุกำรสภำฯ เชำวลิต  พรรื่นเริง 
4 3นำยปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ ส.อบต.  หมู่ที่  1 ปรีชำ  หำรจำงสิทธิ์ 
5 นำยพูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ ส.อบต.  หมู่ที่  2 พูลศักดิ์  ศิริหัตถ์ 
6 นำยวรสิทธ์  พันธ์ยุศรี ส.อบต.  หมู่ที่  2 วรสิทธ์  พันธ์ยุศรี 
7 นำยสว่ำง  อรรถสำร ส.อบต.  หมู่ที่  3 สว่ำง  อรรถสำร 
8 นำยสมพร  รำชำหงส์ ส.อบต. หมู่ที่   4 สมพร  รำชำหงษ์ 
9 นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต. หมู่ที่   4 ชัยรัตน์  ทวีคูณ 

    10 นำยอุทัย  ศรีสถำน ส.อบต. หมู่ที่   5 อุทัย  ศรีสถำน 
11 นำยค ำผง  อำษำใหญ่ ส.อบต. หมู่ที่   6 ค ำผง  อำษำใหญ่ 
12 นำยทวีชัย  สุพร ส.อบต. หมู่ที่   7 ทวีชัย  สุพร 
13 นำยจัด  จันทร์งำม ส.อบต. หมู่ที่   7 จัด  จันทร์งำม 
14 นำยนคร  ลือชำพูล ส.อบต.  หมู่ที่  8 นคร  ลือชำพูล 

 

ผู้ไม่เข้ำประชุม  1.สมบัติ  วังรำช  ส.อบต.  หมู่ที่  5  ลำประชุม 

  2.นำยอมร  บุญเขื่อง  ส.อบต.  หมู่ที่  6  ขำดประชุม 

 ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำงอุไร  เพชรำเวช นำยกอบต.ฯ อุไร เพชรำเวช 
2 นำยศรชัย  เหลำทอง รองนำยกอบตฯ ศรชัย  เหลำทอง 
3 นำยประสิทธิชัย  ไชยรบ เลขำนุกำรนำยกฯ ประสิทธิชัย  ไชยรบ 
4 นำยธเนส  ลือชำพูล ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  2 ธเนส  ลือชำพูล 
5 นำยจ ำเนียร  แสนอุบล ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  4  จ ำเนียร  แสนอุบล 
6 นำยสุเทพ  วะสุกัน ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  5  สุเทพ  วะสุกัน 
7 นำยสุขสวัสดิ์  ไชยโชคด ี ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่   6 สุขสวัสดิ์  ไชยโชคด ี
8 นำยสมชำย  บุญกระจ่ำย ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  8 สมชำย  บุญกระจำย 
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เริ่มประชุม  เวลำ  09.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมและได้นับจ ำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ

สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและกล่ำวกำรเปิดกำรประชุมสภำ 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  1/2562  ครั้งที่  1 

ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  
1/2562  ครั้งที่  1  และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  น ำเรียนประกำศอ ำเภอเจริญศิลป์  
เรื่อง  เรียกประชุมสภำสมัยวิสำมัญสมัยที่  1/2562  ต่อที่ประชุม 

เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงประกำศอ ำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง  เรียกประชุมสภำ  สมัยวิสำมัญ  สมัย
ที่  1/2562  ต่อที่ประชุม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวน ำเรียน
ชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่ประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม   เรื่องวันนี้ได้มีสมำชิกลำประชุม  1  คน  คือ  1.  นำยสมบัติ  วัง

รำช  2.  นำยอมร  บุญเขื่อง  ส.อบต.  หมู่ที่  6   
 เรื่อง  แจ้งประกำศใช้แผนพัฒนำท้อง  (พ.ศ.  2561-2565)   
 เรื่อง เจ้ำหน้ำที่เดินทำงมำปฏิบัติหน้ำที่ใหม่  และเชิญเจ้ำหน้ำที่แนะน ำตัวต่อที่

ประชุม 
นำยอภิชำต  บุญมำวิวัฒน์  แนะน ำตัวต่อที่ประชุม 
หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต้อนรับทำงหัวหน้ำส ำนักปลัดที่เดินทำงมำปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุม  เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน

เลขำนุกำรสภำฯ  ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  และทำง 
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่  ถ้ำหำกไม่มีผู้
เสนอขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว   

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญเลขำนุกำรสภำฯ  นับองค์ประชุม  
เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ 
ประธำนสภำฯ กล่ำวซักถำมที่ประชุม  มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ

ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งท่ีแล้ว 
มติที่ประชุม รับรอง  13  เสียง 
 งดออกเสียง  1  คน 
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ประธำนสภำฯ กล่ำวแจ้งต่อที่ประชุมก่อนที่จะพิจำรณำในระเบียงวำระต่อไปขอสั่งพักกำรประชุม  
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ทำงฝำยปกครองผู้ใหญ่บ้ำนเข้ำร่วมประชุมหำรือเรื่องกำรจัดงำน
สัปดำห์วันเข้ำพรรษำเมื่อหำรือในเรื่องนี้เสร็จแล้วขอนัดประชุมต่อ 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  10.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  11.30  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้แจ้งต่อที่ประชุมกำรปรึกษำหำรือในกำรจัดงำน
นั้นก็ได้ที่สรุปแล้วในกำรด ำเนินกำรจัดงำนและแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมต่อที่
ประชุม 

 
ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวำระท่ี  5   เรื่อง  เสนอพิจำรณำ 
 5.1  พิจำรณำกำรโอนงบประมำรรำยจ่ำย โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  หมวด

ค่ำครุภัณฑ ์
 5.2  พิจำรณำเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมข้อบัญญัติต ำบล  เรื่อง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  และพิจำรณำกำรโอน
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 

ประธำนสภำฯ กล่ำวแจ้งต่อทีประชุมก่อนที่ท่ำนผู้บริหำรจะได้แถลงรำยละเอียดประกอบกำร
พิจำรณำขอสั่งพักกำรประชุมเพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน  และขอนัดประชุมต่อ
เวลำ  13.00  น. 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  12.00  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  13.00  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และเชิญผู้บริหำรน ำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อ
ที่ประชุมต่อที่ประชุม 
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นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวน ำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
นำยกอบต.ฯ ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  ได้ตั้งข้อบัญญัติต ำบล  เรื่อง  งบประมำณ

ร่ำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562   และได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันที่  12  กันยำยน  2561  ไปแล้ว
นั้นเนื่องจำก  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  จ ำด ำเนินกำรจัดหำ/
จัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED   จ ำนวน  1  เครื่อง   เครื่องสแกนลำยนิ้วมือ  
ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน  จ ำนวน  3  เครื่อง  อุปกรณ์ อ่ำนบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart  Card Reader)  เครื่องสแกนเนอร์  และโทรโข่ง เพ่ือใช้ใน
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 

 เนื่องจำกงบประมำณในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.2562  จึงมีควำมประสงค์ขอโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕62 โดยโอนลดมำจำกแผนงำนเคหะชุมชน      
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลำกร หมวดเงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน จ ำนวนเงินที่ขอโอน 40 ,100  บำท เหตุผล/ค ำ
ชี้แจงกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย คือ เนื่องจำกเงินเดือนพนักงำนมีงบประมำณ
คงเหลือเพียงพอในกำรบริหำรงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลำเข้ำ
ออกงำน  จ ำนวน  3  เครื่อง ๆ ละ 9 ,700  บำท  เป็นเงิน  29 ,100  บำท  
รำยละเอียดดังนี้ 

-  รองรับลำยนิ้วมือ  3,000  ลำยนิ้วมือ 

-  สำมำรถบันทึกข้อมูลได้  100,000  รำยกำร 

-  หน้ำจอ  LCD 

-  สำมำรถเชื่อมต่อได้หลำยรูปแบบ 

-  มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจัดกำรเวลำท ำงำน 

-  รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง   (ตั้งตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ธันวำคม  2561) 

2.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart  
Card Reader)  จ ำนวน  3  เครื่อง ๆ ละ 700  บำท  เป็นเงิน  2 ,100  บำท  
รำยละเอียดดังนี้ 
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-  สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart  Card Reader)  
ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 7816 ได ้

สัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ  4.8   MHz 

-  สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB  ได้ 

-  สำมำรถใช้กับบัตรเอนกประสงค์  (Smart  Card)  ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด  5 
Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts  ได้เป็นอย่ำงน้อย   (ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
ลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  มีนำคม  2562) 

3.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขำวด ำ  ชนิด  
Networt  แบบที ่ 1  เป็นเงิน  8,900  บำท  รำยละเอียดดังนี้ 

-  มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ  1,200 x 1,200  dpi 

-  มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4  ไม่น้อยกว่ำ  28  หน้ำต่อนำที  
(ppm) 

-  สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 

-  มีหน่วยควำมจ ำ  (Memory)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  128  MB 

-  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB  2.0  หรือดีกว่ำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  
ช่อง 

- ระบบเครือข่ำย  (Network Interface)  แบบ 10/100  Base-T  หรือดีกว่ำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  ช่อง  หรือ  สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย  Wi – Fi 
(IEEE 802.11b,g,n) ได้ 

-  มีถำดใส่กระดำษรวมกันไม่น้อยกว่ำ  250  แผ่น 

-  สำมำรถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal และ Custom  (ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
ลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  มีนำคม  2562)        

4. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ำยแบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร  จ ำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน  
32,000  บำท      รำยละเอียดดังนี้ 
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-  มีควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ  1,920 x 1,080  pixel  หรือไม่น้อย
กว่ำ  2,073,600 pixel 

-  มี frame  rate ไม่น้อยกว่ำ  25  ภำพต่อวินำที  (frane  per  second) 

-  ใช้เทคโนโลยี  IR-Cut  fitre หรือ   Infrared  Cut-off Removable (ICR)  
ส ำหรับกำรบันทึกภำพได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืนโดยอัตโนมัติ 

-  มีควำมไวแสงน้อยสุด ไม่มำกกว่ำ 0.18 LUX ส ำหรับกำรแสดงภำพสี (Color) 
และไม่มำกกว่ำ 0.05 LUX ส ำหรับกำรแสดงภำพขำวด ำ (Black/White) 

- มีขนำดตัวรับภำพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่ำ 1/3 นิ้ว 

- มีผลต่ำงค่ำควำมยำวโฟกัสต่ ำสุดกับค่ำควำมยำวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4.5 
มิลลิเมตร  

- สำมำรถตรวจจับควำมเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  

- สำมำรถแสดงรำยละเอียดของภำพที่มีควำมแตกต่ำงของแสงมำก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  

- สำมำรถส่งสัญญำณภำพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่ำงน้อย 2 แหล่ง  

- ได้รับมำตรฐำน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

- สำมำรถส่งสัญญำณภำพได้ตำมมำตรฐำน H.264 เป็นอย่ำงน้อย  

- สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได้  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ และสำมำรถ ท ำงำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

- ตัวกล้องได้มำตรฐำน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส ำหรับหุ้มกล้อง (Housing) 
ที่ได้มำตรฐำน IP66 หรือดีกว่ำ  

- สำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่ำงน้อย  

- สำมำรถใช้งำนกับมำตรฐำน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP 
, IEEE802.1X ได้เป็นอย่ำงน้อย  

- มีช่องส ำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยควำมจ ำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
หรือ Mini SD Card  
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- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสำมำรถ 
Download จำกเว็บไซต์ผู้ผลิต  

- ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน  

- ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  

- ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือบริหำรงำนที่มีคุณภำพ (ตั้ง
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ
เดือน ตุลำคม  2561) 

5. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อเครื่องโทรโข่ง  ขนำด  15-23  วัตต์  จ ำนวน  
2  เครื่องๆ ละ  2,500  บำท  เป็นเงิน  5,000  บำท  (ตั้งตำมรำคำท้องตลำด) 

6.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  จ ำนวน  1  เครื่อง  เป็น
เงิน  18,000  บำท  รำยละเอียดดังนี้ 

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดำษ A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้
ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 

- สำมำรถสแกนเอกสำรได้ 2 หน้ำ แบบอัตโนมัติ 

- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูง ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 

- มีควำมเร็วในกำรสแกนกระดำษ A4 ได้ไม่น้อยกว่ำ 20 ppm 

- สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษขนำด A4 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิม เติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ ๒7 กำร
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้
ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯ  กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุ  และเชิญเลขำนุกำรสภำน ำ 
   เรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 
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เลขำนุกำรสภำฯ น ำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิม เติม
ถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 ข้อ ๒7 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ  ที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่
ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้อภิปรำยในรำยละเอียดนั้นขอสั่งพักกำรประชุม  15  
นำที่ 

พักเบรคกำรประชุม เวลำ  14.30  น. 
เริ่มประชุม เวลำ  14.45  น. 
เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ  เข้ำห้องประชุมเม่ือครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเม่ือสมำชิกสภำ

เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม  นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ด ำเนินกำรประชุมต่อ 

ประธำนสภำฯ กล่ำวด ำเนินกำรประชุมต่อ  และได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรพิจำรณำนั้นจะ
พิจำรณำจะเปิดให้ท่ำนสมำชิกได้อภิปรำยไปที่ละแผนงำน  เมื่ออภิปรำยครบทุก
แผนงำนแล้วก็จะได้ขอมติที่ประชุม  และกล่ำวต่อที่ประชุม แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน  จ ำนวน  3  เครื่อง ๆ 
ละ 9,700  บำท  เป็นเงิน  29,100  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยใน
รำยละเอียดหรือไม่ 

นำยชัยรัตน์  ทวีคูณ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยไม่เห็นด้วยที่จะจัดซื้อเครื่องแสกน 
ส.อบต.  หมู่ที่  4 นิ้วมือไม่จ ำเป็นให้ติดเป็นกล้องวงจรปิดไม่ดีกว่ำหรือเพรำะจะได้เห็นหมดเวลำเข้ำ

ออกเพรำะกำรแสกนนิ้วมือนั้นอำจท ำแทนกันได้ 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยไม่เห็นด้วยที่จะจัดซื้อโดยควำม 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 คิดเห็นส่วนตัวเพรำะไม่มีควำมจ ำเป็นกลัวจะเป็นเหมือนที่ท่ำนสมำชิกได้เสนอ

อภิปรำยไปแล้ว 
ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิท่ำนต่อไป 
นำยบุญเกิด  ผิวเงิน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยเกี่ยวกับกำรท ำท ำงำนที่ผ่ำนมำก็ไม่ 
รองประธำนสภำฯ มีเครื่องแสกนนิ้วมือตำมที่สังเกตดูกำรมำปฏิบัติงำนของทำงเหน้ำที่หรือพนักงำนนั้น

ด้อยประสิทธิภำพหรือไม่จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำเครื่องแสกนลำยนิ้วมือมำเพ่ือ
เป็นกำรบังคับกำรปฏิบัติหน้ำที่  ผู้บังคับบัญชำว่ำกล่ำวตักเตือนก็น่ำจะได้เพรำะมี
เครื่องแล้วก็เหมือนเดิมถ้ำหำกขำดจิตส ำนึกในกำรมำปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนนี้ก็ไม่ค่อย
เห็นด้วยเท่ำไร่นักเพรำะงบประมำณในส่วนนี้สำมำรถน ำไปใช้ในด้ำนที่มีควำมจ ำเป็น 

ประธำนสภำฯ เชิญสมำชิกท่ำนต่อไป 
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นำยวรสิทธ  พันธ์ยุศรี ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยไม่เห็นด้วยเพรำะมีเครื่องแสกนก็ดี 
ส.อบต.  หมู่ที่  2 หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่มีระเบียบวินัย  หรือผู้บังคับบัญชำไม่มีกำรลงโทษเมื่อมีกำรกระท ำ

ควำมผิดแล้วจึงไม่เห็นด้วยที่จะโอนงบประมำณมำเพ่ือจัดซื้อเครื่องแสกนนิ้วมือ
เพรำะอยำกให้เน้นที่ตัวบุคคลมำกกว่ำ 

ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจง 
นำงอุไร  เพชรำเวช ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  เสนอชี้แจงถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดซื้อเพรำะในกำร

บริหำรงำนบุคคลนั้น  ถือเป็นเครื่องมืออีกอย่ำงหนึ่งที่ใช้ในกำรบิหำรงำนบุคคลให้
ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร และขอขอบคุณทำงท่ำนสมำชิกที่ได้เสนอ
อภิปรำยชี้ให้เห็นถึงควำมที่ไม่เห็นด้วยถึงส ำคัญของกำรจัดซื้อเครื่องแสกนนิ้วมือแต่
ทำงผู้บริหำรก็ยังยืนยันว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดหำในส่วนนี้ในสุดท้ำยแล้วก็แต่
ทำงสภำจะพิจำรณำเป็นประกำรใด 

ประธำนสภำฯ กลว่ำต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
เลขำนุกำรสภำฯ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ  ขอเสนออภิปรำยก็เห็นด้วยตำมท่ีท่ำนผู้บริหำรได้

ชี้แจงเพรำะก็เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล  และก็เป็น
เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย  โดยควำมเห็นส่วนตัวนั้นเท่ำที่ทรำบในกำรจัดซื้อนั้นซื้อ  
3  เครื่อง  ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีละ  1  เครื่อง รวมเป็น   2  เครื่อง  และที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น  1  เครื่อง  ในส่วนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กนั้นยังไม่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องติดตั้งเพรำะจะเป็นกำรไม่คุ้มค่ำที่จะซื้อเพรำะมีบุคลำกรน้อยจึง
อยำกขอเสนออภิปรำยให้ตัดในส่วนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั้งสองแห่งให้ติดตั้งที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่เดี่ยวเพ่ือเป็นกำรทดลองใช้งำนไปก่อนหำกได้ผลในทำง
ปฏิบัติเป็นที่น่ำพอใจก็ด ำเนินกำรจัดหำเพิ่มเติมใหม่ได้  จึงขอเสนออภิปรำยให้จัดหำ
เพียง  1  เครื่องก่อน 

ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยในแผนงำนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นกำรพิจำรณำในข้อที่  2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน

บริหำรทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ค่ำจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart  Card Reader)  จ ำนวน  3  เครื่อง ๆ 
ละ 700  บำท  เป็นเงิน  2,100  บำท  และกล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะ
เสนออภิปรำยในรำยละเอียดอีกหรือไม่ 

นำยอุทัย  ศรีสถำน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำ  ขอเสนออภิปรำยซักถำมเครื่องอ่ำนบัตรนั้นอ่ำนบัตร 
ส.อบต.  หมู่ที่  5 ประเภทใดได้บ้ำง 
ประธำนสภำฯ กล่ำวต่อที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่ 
ที่ระชุม ไม่มี 
ประธำนสภำฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจง 
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นำงอุไร  เพชรำเวช กล่ำวน ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  เครื่องนั้นเป็นเครื่องอ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชน 
นำยกอบต.ฯ ในกำรจัดหำนั้นจัดหำตำมหนังสือสั่งกำรของกรมท่ีให้จัดหำตำมนโยบำยกำรเลิกใช้

ส ำเนำเอกสำรขอประชำชนที่มำติดต่อทำงรำชกำรจะติดตั้งที่ส่วนส ำนักปลัด  1  
เครื่อง  กองคลัง  1  เครื่อง  กองสวัสดิกำร  1  เครื่อง 

ประธำนสภำฯ กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้บริหำรที่ได้น ำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม  และชี้แจงต่อที่ประชุม 
ในรำยละเอียดที่เหลือที่ยังไม่ได้พิจำรณำนั้นให้น ำไปพิจำรณำในกำรประชุมวันถัดไป
พร้อมกล่ำวต่อที่ประชุมกำรประชุมในวันนี้เวลำก็สมควรแล้วพร้อมกล่ำวขอบคุณ
ท่ำนสมำชิกสภำฯ  และทำงผู้บริหำรที่ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิด
ประชุม  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  1/2562 ครั้งที ่ 1   และขอนัดประชุมต่อในวันพรุ่งนี่  
วันที่  9   กรกฎำคม  2562  เวลำ  09..00  น.  แต่งกำยชุดสีเหลือง 

 
 
 
 
ปิดประชุม  เวลำ  16.30  น. 
  

 
ลงชื่อ        เชำวลิต  พรรื่นเริง  ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

        (นำยเชำวลิต  พรรื่นเริง)   
              เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 

 ลงชื่อ     อุดร  น้อยวิรก  ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
                  (นำยอุดร  น้อยวิรก) 

          ประธำนสภำฯ 
 


