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เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐น. 

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างตรวจนับองค์ประชุมสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม
แล้ว โดยตรวจสอบจากการลงชื่อในเอกสารลงทะเบียนลายมือชื่อผู้มาประชุมและการนับยอดเชิงประจักษ์ของสมาชิกสภา
อบต.ที่นั่งอยู่ในห้องประชุม พบผู้นั่งอยู่ในห้องประชุม จ านวน 34  คน จากจ านวนสมาชิกฯ 20 หมู่บ้าน 39 คน  นาย
จ าเนียร  แซ่ซื้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นประธานด าเนินการประชุม โดยจุดธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี ๑   - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - แจ้งเรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการ 
ประธานสภาฯ  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
    
 

 
     
  
 

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

  เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตามท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี มีประกาศเรื่อง เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มุ่งสู่การเป็น
องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตามกลไกการตรวจสอบและการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จึงขอประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ว่าจะบริหารงานตามพันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบทุกขั้นตอนภายใต้
นโยบาย ดังต่อไปนี้ 
 1.ด้านความโปร่งใส : การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด าเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. ด้านความพร้อมรับผิด : มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและมี
ความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง 
 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้างปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและทุจริตต่อหน้าที่โดย
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์หรือรับสินบน 
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 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : การสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ทนต่อการทุจริต 
ทั้งปวงและมีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการด าเนินการมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน : มาตรฐานและคุณธรรมใน
การปฏิบัติงานโดยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างมีการก าหนดมาตรฐานการ
บริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารใน
เรื่องงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน Moral in the agency 
 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน: มีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง
รับทราบ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 7  มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
    (นายณรงค์  เกษประทุม) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - แจ้งเรื่องขอใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ าเขาวงศ์ หมู่ 4 บ้านพุน้ าร้อน 
ประธานสภาฯ  เชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ  
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด เนื่องจากทางนายชุม  นันทา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ได้ส่ง 
เลขานุการสภาฯ(ปลัดอบต.) หนังสือขอใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ าเขาวงศ์ หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ าร้อน มาตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 

2559 เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอความอนุเคราะห์มายัง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ทางผมได้โทรไปสอบถามที่ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมการกระจายอ านาจที่จะท าหน้าที่ใน
เรื่องของการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งอ่างเก็บเขาวงศ์ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรม
ชลประทานซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็กน้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ในการสร้าง
อ่างเก็บน้ าจุดประสงค์คือใช้เพ่ือการเกษตร จึงมีประเด็นปัญหาว่าทางอบต.ด่านช้างจะ
อนุญาตได้หรือไม่เพราะทางกรมชลประทานขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้เพ่ือสร้างอ่างเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร ถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ทางอบต.จะต้องท า
หนังสือหารือผ่านคณะอนุกรรมการกระจายอ านาจของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อวินิจฉัย
ว่าจะต้องให้ทางกรมป่าไม้เห็นชอบก่อนหรือไม่ ซึ่งเป็นที่มาที่ทางอบต.ด่านช้างยังไม่ได้
แจ้งอนุญาตเนื่องจากไม่แน่ใจในอ านาจหน้าที่ของอบต.ด่านช้าง ขอชี้แจงสมาชิกสภา
อบต.ทั้งสองหมู่ในเรื่องของความล่าช้าเพราะยังขาดความชัดเจนจึงต้องท าหนังสือ
หารือไปก่อน ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

   - แจ้งเรื่องบันทึกการประชุมประชาคมชุมชนพุน้ าร้อน เรื่อง ด้านการบริหารจัดการใน
พ้ืนที่สาธารณะ สถานที่ตั้งโบราณวัตถุ วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนพุน้ าร้อน ปัญหาและ
อุปสรรคพร้อมข้อมูลการท างานของชุมชนพุน้ าร้อน และการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้างกับชุมชนพุน้ าร้อน 

5/ตามท่ี.... 
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    ตามที่นายศักดิ์ชัย  พุ่มพฤกษ์ ประธานสภาชุมชนพุน้ าร้อน ขอส่งบันทึก
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนพุน้ าร้อน เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้าง บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือแจ้งให้กับสมาชิกสภา 

   อบต.ด่านช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อ 
เลขานุการสภาฯ  วันที่ 30 เมษายน 2561 ทางอบต.ด่านช้างได้เชิญประชุมคณะกรรมการที่ท าหน้าที่

บริหารจัดการชุมชนพุน้ าร้อน และประธานสภาชุมชนพุน้ าร้อน ได้น าบันทึกรายงาน
การประชุมประชาคมชุมชนพุน้ าร้อนฯ เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
แต่เนื่องจากน าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯไม่ทันในวันที่ 30 เมษายน 2561 
จึงได้น ามาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาในครั้งนี้ครับ  ซึ่งเอกสารได้แจกให้กับ
สมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้ว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ ๒  - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง

ที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  30  เมษายน  2561 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ - ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปแล้วนั้น มีสมาชิกผู้ใดเห็นว่าม ี
ประธานสภาฯ ข้อความใดผิดจะขอแก้ไขถ้อยค าหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึกการประชุม และ

สมาชิกสภาไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าเกิน
กึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภาก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงานการประชุมในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
ครับ 

นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน 
เลขานุการสภาฯ  กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 

 ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 34 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วยแล้วสามารถท าการ 
 ลงมติที่ประชุมได้ครับ 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เชิญท่าน

สมาชิกฯ  ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
  30  เมษายน 2561 จ านวน 34 คน (เสียง) *หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯไม่รับรอง (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)   
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯเป็นเอกฉันท์    
  34 คน (เสียง) 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  - เรื่องที่เสนอใหม่   
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - วาระที่ 3.1 เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
ประธานสภาฯ  (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4) เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เชิญชี้แจงรายละเอียด

ครับ 
 

6/นายณรงค์.... 
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นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ  
นายกอบต.ด่านช้าง   ท่านรองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง   เพ่ือขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ( เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
   เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ( เพ่ิมเติมฉบับที่4 ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 22 

   เหตุผล 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการ

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖4 ( เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ) ขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างต่อไป  

   ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ( เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ) เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ และขอเชิญท่านปลัดอบต.ด่านช้างช้ีแจงในญัตตินี้ด้วยครับ 

นายศิลา  บรรณนคร  -  เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างและสมาชิกสภาอบต. 
ส.อบต. หมู่ 21  ด่านช้างทุกท่าน กระผมนายศิลา  บรรณคร ส.อบต. หมู่ที่ 21 ขอเสนอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
   1.โครงการก่อสร้างฝายห้วยถ้ า บ้านนายบุญส่ง  เกตุประทุม หมู่ 21 
   2.โครงการขุดลอกฝายประชาอาสา บ้านห้วยถ้ า หมู่ 21 

นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - ชี้แจงเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 และ 

เลขานุการสภาฯ  เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 หากสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดเห็นว่ามีการพิมพ์ข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมตกหล่น หรือข้อมูลรายละเอียดคลาดเคลื่อนขอให้แจ้งกับหัวหน้าส านักปลัดหรือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯเพ่ิมเติมแก้ไขได้เลยครับ โดยในส่วนฉบับที่ถูกต้องสมบูรณ์จะ
มอบให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้เก็บไว้ตรวจสอบต่อไป 

จ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ  อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้าง 
  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลง 
  มติในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 
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นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างอยู่ 
เลขานุการสภาฯ  ในห้องประชุมตอนนี้ เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมี 
  สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมขณะนี้ทั้งหมด 34 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วย

แล้วสามารถท าการลงมติท่ีประชุมได้ครับ 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติมฉบับที่ 4) หรือไม่ หากเห็นชอบขอให้ยกมือด้วย

ครับ  
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติมฉบับ    

ที่ 4 ) 34   คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์  - เห็นชอบ – 

 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - 3.2 เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ประธานสภาฯ  (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4) เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เชิญชี้แจง 
  รายละเอียดครับ 
นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เพ่ือขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4  ( เปลี่ยนแปลงฉบับที่4 ) ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ( เปลี่ยนแปลงฉบับ

ที ่4 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 

เหตุผล 
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยค าในรายละเอียด

โครงการพัฒนาให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงและบริบทบางเรื่องที่แปรเปลี่ยนไปที่
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4 
ไว้ ดังนั้นเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาและ
ปรับปรุงให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความสอดคล้องกับงบประมาณตามโครงการที่จะ
จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4) โดยอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 
ครับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้าง 
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  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลง 
  มติในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างอยู่ 
เลขานุการสภาฯ  ในห้องประชุมตอนนี้ เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมี 
  สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมขณะนี้ทั้งหมด 34 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วย

แล้วสามารถท าการลงมติท่ีประชุมได้ครับ 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4) หรือไม่ หากเห็นชอบขอให้ยกมือ

ด้วยครับ  
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่พ.ศ. 2561 – 2564 (เปลี่ยนแปลง

ฉบับที ่4) 34   คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์  - เห็นชอบ – 
 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - 3.3 พิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประธานสภาฯ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ    

ที่  3 ) ข้อ 27 เพ่ือสภาพิจารณาอนุมัติ เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
เชิญชี้แจงรายละเอียดครับ           

นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.๒๕61  ไว้แล้วนั้น  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และบางรายการไม่ได้ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ  เพ่ือไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 
กองช่าง 
๑.โอนเพิ่ม 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
และถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยชัดสีเสียดใหญ่ หมู่ที่  13  บ้านโป่งค่าง โอนเพ่ิม
จ านวน  1,562,000.-บาท   หมายเหตุ : ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–
๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  หน้าที่  9  ล าดับข้อที่  6  (รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
แปลนประมาณราคาที่กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างก าหนด)  และโอนมาตั้งจ่าย
รายการใหม ่  

9/โอนลด... 
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โอนลด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ,เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  ตามงบประมาณท่ีตั้งไว้  
3,681,960.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,102,820.-บาท โอนลดครั้งนี้เป็นจ านวน
เงิน  1,500,000.-บาท โอนครั้งนี้คงเหลือ 602,820.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร         
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี,เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี ตามเงิน
งบประมาณตั้งไว้  1,525,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 223,060.-บาท โอนลด
ครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน 62,๐๐๐.-บาท โอนครั้งนี้คงเหลือ 161,060.-บาท 
2.โอนเพิ่ม 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
และถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังวัดทุ่งนาตาปิ่น ถึง ไร่นาย
จ าลอง   ทองสิบวง  หมู่ที่  3 บ้านทุ่งนาตาปิ่น  โอนเพ่ิมจ านวน  65,000.-บาท   หมายเหตุ :  
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  หน้าที่  26  
ล าดับข้อที่  56  (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนประมาณราคาที่กองช่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านช้างก าหนด)  และโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ 
โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร         
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน

พนักงานส่วนต าบลประจ าปี,เพ่ือจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 
ตามเงินงบประมาณตั้งไว้  1,525,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 161,060.-บาท 
โอนลดครั้งนี้เป็นจ านวนเงิน 65,000-บาท โอนครั้งนี้คงเหลือ 96,060.-บาท 

โอนเพ่ิมจ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 1 ,627 ,000.-บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เพ่ือขอรับการ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณปรีายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ต่อไป 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ   หรือไม่ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติใน
ที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 

10/นายฉันทพัฒน์... 
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นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างอยู่ 
เลขานุการสภาฯ  ในห้องประชุมตอนนี้ เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมี 
  สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมขณะนี้ทั้งหมด 34 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วย

แล้วสามารถท าการลงมติท่ีประชุมได้ครับ 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต. จะพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ หากอนุมัติขอให้ยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  34  คน (เสียง)   
  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯที่ไม่อนุมัติ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์  - อนุมัติ - 
 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - 3.4 เสนอญัตติขออนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 เสนอ
ประธานสภาฯ   โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เชิญชี้แจงรายละเอียดครับ  
นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริการส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  เพ่ือขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561                               

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  ได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561 ไว้แล้วนั้น เนื่องจากในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐานบางรายการ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
ช้างจึงขออนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ดังนี้ 

    ส านักปลัด 
    ข้อความเดิม 
   ส านักปลัด 

 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆละ ราคา 30 ,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
60,000.- บาท 

   คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 

๑) เป็นแผนวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

11/2)มีหน่วย... 
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๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
 ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAW) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 
หน่วย 

    - มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง                   

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
          - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 
เครื่อง ราคา 17,000.- บาท 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FaX 

ภายในเครื่องเดี่ยวกัน 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้

ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
3. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  19,000.- บาท 

               
12/คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.5 GHz 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED 
- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า  

2,048x1,536 Pixel  
- สามารถใช้งาน WiFi (802.11b/g/n) , Bluetooth และ GPS ได้เป็น

อย่างน้อย 
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-

in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel  

ส านักปลัด 
ข้อความใหม่ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆละ ราคา 30,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
60,000.- บาท 

              คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 

1 หน่วย               
- มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกว่า ดังนี้ 
๑) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAW) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า    
8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

      - มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13/มีช่อง... 
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                        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 
เครื่อง ราคา 17,000.- บาท 

              คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดี่ยวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
3. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  21,000.- บาท 

              คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรอื IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED 
- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 

2,048x1,536 Pixel  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b/g/n/ac) , Bluetooth และ 

GPS                                    
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดกีว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-

in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 

14/กอง... 
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กองสาธารณสุขฯ 
    ข้อความเดิม 

1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 1 เครื่อง  
ราคา 21,000.- บาท 

               คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2MB 

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย 
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย 
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง    

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 
1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
- สามารถใช้งาน WiFi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 

              2.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1  
เครื่อง ราคา 17,000.- บาท 

               คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FaX 

ภายในเครื่องเดี่ยวกัน 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

15/สามารถ... 

14/มีหน่วย... 
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- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้

ไม่น้อยกว่า 250แผ่น 
กองสาธารณสุขฯ 

    ข้อความใหม่ 
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 1 เครื่อง   

ราคา 21,000.- บาท 
               คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง    

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      

- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE802.11b,n,ac) และ Bluetooth  
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 

เครื่อง ราคา 17,000.- บาท 
               คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดี่ยวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  

16/มีความ... 
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

กองคลัง 
ข้อความเดิม 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 30,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 

                                  ๑) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า1 GB หรือ 

                           ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ      
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  

                                  ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ  
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAW) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

17/มีจอ.... 
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- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 

                         2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล*จ านวน 1 เครื่อง ราคา  
21,000.- บาท 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                                  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2  

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง    

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า      
8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 
1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
- สามารถใช้งาน WiFi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี  

3  จ านวน 1 เครื่อง ราคา 41,000.- บาท 
              คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

- สามารถใช้ได้กับA4, Letter, legal และCustom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น 

          4. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่องราคา 2,800.- บาท 
               

18/คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

                        5. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  19,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.5 GHz 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED 
- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 

2,048x1,536 Pixel  
- สามารถใช้งาน WiFi (802.11b/g/n) , Bluetooth และ GPS ได้เป็น

อย่างน้อย 
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-

in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel  

กองคลัง 
ข้อความใหม่ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2* (จอภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 30,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
1 หน่วย               

- มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 

๑) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAW) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  8 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

19/มี... 
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- มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 1 เครื่อง  ราคา  

21,000.- บาท                        
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า3 MB  
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง    

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  
8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      

- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE802.11b,n,ac) และ Bluetooth  
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 3  

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 40,000.- บาท 
              คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 
20/มีช่อง... 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับA4, Letter, legal และCustom  
4. เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,500.- บาท 

               คุณลักษณะพื้นฐาน 
                         - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                         - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที                        

5. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  21,000.- บาท 
              คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED 
- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 

2,048x1,536 Pixel  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b/g/n/ac) , Bluetooth และ 

GPS                                      
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง  

(built-in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
รายการที่ขออนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบในการอนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ต่อไป 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ   หรือไม่ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติใน
ที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 

นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างอยู่ 
เลขานุการสภาฯ  ในห้องประชุมตอนนี้ เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมี 
  สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมขณะนี้ทั้งหมด 34 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วย

แล้วสามารถท าการลงมติท่ีประชุมได้ครับ 
21/นายจ าเนียร... 
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นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต. จะพิจารณาอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค า 
ประธานสภาฯ  ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 หรือไม่ หากอนุมัติขอให้ยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  34  คน (เสียง)   
  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯที่ไม่อนุมัติ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์  - อนุมัติ – 
 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - วาระที่ 3.5 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ประธานสภาฯ บริเวณป่าองค์พระ ป่าเขาพุระก า และป่าเขาห้วยพลู ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เชิญชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายณรงค์  เกษประทุม  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านจ าเนียร   แซ่ซื้อ ท่าน 
นายกอบต.ด่านช้าง   รองประธานสภา ท่านทองอยู่  พูลเพ่ิม  เลขานุการสภา นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 

ท่านสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อกรมป่าไม้ เพ่ือด าเนิน
โครงการดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาระบบหลัก หมู่ที่ 21 บริเวณปางตามิ่ง หมู่
ที่ 21 บ้านห้วยถ้ า ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดพิกัด          
N 14°79’85.95” E 99°48’34.00”  

2. โครงการสนับสนุนก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร Check Dam ฝายจุดที่ 2 
ตามแนวพระราชด าริ ร.9 หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ า ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จุดพิกัด N 14°79’15.15” E 99°48’43.30”  

3. โครงการสนับสนุนก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร Check Dam ฝายจุดที่ 2 
ตามแนวพระราชด าริ ร.9 หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ า ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4. โครงการสนับสนุนก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร Check Dam (ฝายจุดที่ 5 )
ตามแนวพระราชด าริ  ร .9 (บริ เวณบ้านปางตามิ่ ง  หมู่ที่  21 บ้านห้วยถ้ า )           
ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

5. โครงการสนับสนุนก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร Check Dam (ฝายจุดที่ 4 )
ตามแนวพระราชด าริ  ร .9 (บริ เวณบ้านปางตามิ่ ง  หมู่ที่  21 บ้านห้วยถ้ า )           
ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

6. โครงการเจาะบ่อเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ า ต าบลด่านช้าง 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติป่าองค์พระ ปา่เขาพุระก า และป่าเขาห้วยพลู 
หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ า ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และเสนอ 

22/ญัตติ... 
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ญัตติขอความเห็นชอบขออนุญาตด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 โครงการดังกล่าวต่อไปขอได้โปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะอภิปรายและเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ   หรือไมถ่้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.ด่านช้างมา 
  ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดหรือไม่ก่อนที่จะมีการลงมติใน

ที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างอยู่ 
เลขานุการสภาฯ  ในห้องประชุมตอนนี้ เกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมี 
  สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมขณะนี้ทั้งหมด 34 คน ซึ่งนับรวมท่านประธานสภาฯด้วย

แล้วสามารถท าการลงมติท่ีประชุมได้ครับ 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - ที่ประชุมจะเห็นชอบขอใช้พ้ืนที่ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ป่าสงวน 
ประธานสภาฯ แห่งชาติฯ บริเวณป่าองค์พระ ป่าเขาพุระก า และป่าเขาห้วยพลูต่อกรมป่าไม้และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ ถ้าเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัต ิ 34 คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิลงมติด้วย 
  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์ -เห็นชอบ- 
นายด ารงค์  นันทา   - เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างและสมาชิกสภาอบต. 
ส.อบต. หมู่ 7  ด่านช้างทกุท่าน กระผมนายด ารง  นันทา สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 เสนอญัตติด้วยวาจา ขอ

ความเห็นชอบรับโอนกิจการประปาของ หมู่ที่ 7 จ านวน 3 กลุ่ม คือ 1. ประปาหมู่ที่ 7 บ้าน
โป่งช้าง 2. ประปาหมู่ที่ 7 บ้านโป่งคอม (บริเวณบ้านนางไฉนรับ-ส่งไปรษณีย์) 3. ประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณเขาหินกอง มาให้อบต.ด่านช้างบริหารจัดการ 

นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง  1. นายไพรัช  ก าแหงคุมพล ส.อบต. หมู่ที่ 8 
  2. นายสังเวียน  ปิ่นทกุล ส.อบต. หมู่ที่ 18 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - ขอถามมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้บรรจุญัตติที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เสนอดด้วยวาจา 
ประธานสภาฯ  เข้าระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาต่อไปหรือไม ่
มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาต่อไปได้เลย 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - สมาชิกสภาอบต.ด่านช้างท่านใดมีข้อซักถาม หรื อประสงค์จะอภิปรายและ
ประธานสภาฯ   เสนอแนะประธานสภาฯหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ 

ประชุมว่าเกินก่ึงหนึ่งของที่ประชุมสภาก่อนที่จะมีการลงมติในท่ีประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 
นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ - กระผมได้ตรวจสอบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯเกิน 
เลขานุการสภาฯ   กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมโดยมีสมาชิกสภาอยู่ในห้อง 
    ประชุมขณะนี้ทั้งหมด 34 คน โดยนับรวมประธานสภาฯด้วยแล้วสามารถท าการ 

ลงมติที่ประชุมได้ครับ 
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - กระผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาอบต.จะให้ความเห็นชอบรับโอนกิจการประปาของ  
ประธานสภาฯ  หมู่ที่ 7 จ านวน 3 กลุ่ม มาให้อบต.ด่านช้างบริหารจัดการ หรือไม่ ถ้าเห็นชอบขอให้ยกมือ

ด้วยครับ 
23/มติ.... 
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มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาฯ ยกมือให้ความเห็นชอบ  34 คน (เสียง)  * หมายเหตุ* ประธานสภาฯใช้สิทธิลง
มติด้วย 

  - สมาชิกสภาฯที่ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) 
  - สมาชิกสภาฯที่งดออกเสียง (ไม่มี)  
  สรุป มติที่ประชุมสภาอบต.ด่านช้างมีมติเป็นเอกฉันท์ –เห็นชอบ-  รับโอนกิจการประปาของ  
  หมู่ที่ 7 จ านวน 3 กลุ่ม มาให้อบต.ด่านช้างบริหารจัดการ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  - เรื่องที่อ่ืน  ๆ
นายจ าเนียร  แซ่ซื้อ  - บัดนี้การประชุมสภาอบต.ด่านช้างในวันนี้ก็หมดระเบียบวาระที่จะท าการ
ประธานสภาฯ  พิจารณาแล้ว สมาชิกสภาฯหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ 
  ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วม 
  มือในการด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย กระผมขอปิดการ 
  ประชุม 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา ๑6.๐๐ น. 
      

                    (ลงชื่อ)                                   ผู้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

                               (นายฉันทพัฒน์   ปั้นเหน่งเพ็ชร์)  
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
  (ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางวันเพ็ญ     กาฬภักดี) 
 
   (ลงชื่อ)                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางบังอร   เพ่ิมคล้าย) 
 
        (ลงชื่อ)                                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายจันทร์   ผุงศิริ) 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในการประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ ............................................................. ดังนั้นประธานสภาอบต.ด่าน
ช้าง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
                                              ผู้รับรองลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                        (นายจ าเนียร    แซ่ซื้อ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
 
 
  
 

 

 

 

 


