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เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 
 
นายสฤษ ไชยุชิต  บัดนี ้ถึงก ำหนดเวลำที่นัดหมำยและสมำชิกสภำเทศบำลมำเข้ำประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล  ครบองค์ประชุมแล้ว ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำล จุดธูป
เทียนบูชำ  พระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป (ประธำนสภำเทศบำล
  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและประจ ำที่) 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจ ำปี 2562 มีสมำชิกมำประชุม

11 ท่ำน ลำป่วย 1 ท่ำน คือคุณเกียรติศักดิ์ เครือศรี  เชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำ
เทศบำลอ่ำนประกำศสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

นายสฤษ ไชยุชิต     ประกาศสภาเทศบาลต าบลทรายขาว 
เลขานุการสภาเทศบาล      เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 
2562 
               ..………………….. 

ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ได้มีมติในครำวประชุมสภำเทศบำล 
สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ก ำหนดสมัย
ประชุมสำมัญ ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 4 สมัยและก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ
ประจ ำปี สมัยแรกของปี 2563 โดยก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ 
สมัยที่สอง ประจ ำปี 2562 มีก ำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562    
เป็นต้นไปแล้วนั้น 

    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงเรียกประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลทรำยขำว สมัยสำมัญ สมัยที่สอง ประจ ำปี 2562 มีก ำหนด 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป 

    จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

     ประกำศ    ณ    วันที่ 29  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2562 

      (ลงชื่อ)    สิริชัย โสภิตเจริญ 
              (นำยสิริชัย โสภิตเจริญ) 
      ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ขอขอบคุณท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำล ต่อไปขอเข้ำสู่ระเบียบวำระท่ีหนึ่ง 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  -แนะน ำตัวข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 2 รำย และย้ำยมำ 1 รำย 
  1.นำยภูวสิษฐ์ จวงจันทร์จิโรช ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

สังกัดงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฝ่ำยปกครอง ส ำนักปลัดเทศบำล     
บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2562 

  2.นำยกรภพ เตชะนำมวิเศษ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน สังกัด
งำนธุรกำร กองช่ำง บรรจุแต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

  3.นำยอนุสรณ์ เจริญศรี ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน สังกัดกอง
คลัง ย้ำยมำจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562 

/ขอเชิญ... 
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  -ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล

ต ำบลทรำยขำว ในวันที่ 30 พฤษภำคม 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 
3 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

  -วันนี้มีผู้ขอเข้ำร่วมประชุม 1 ท่ำน คือคุณบูรพำ บุญทวีทรัพย์ จำกบริษัท
สอยดำวกรีนเมำท์เท็น จ ำกัด 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทรายขาว สมัยสามัญ  
          สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว สมัยสำมัญ สมัยแรก 
ประธานสภาเทศบาล ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร
   ประชุมไดต้รวจสอบแล้วมี 12 หน้ำกระดำษพิมพ์ ซึ่งได้แจกจ่ำยให้สมำชิกสภำ 
   เทศบำลทุกท่ำนตรวจดูเป็นกำรล่วงหน้ำพร้อมหนังสือนัดประชุมตำมระเบียบ 
   กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 แล้ว  มีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข 
   รำยงำนกำรประชุมหรือไม่ เชิญครับ    ถ้ำไม่มี ผมขอให้ที่ประชุมลงมติ  
    สมำชิกท่ำนใดเห็นควรรับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก 
   ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
    (สมำชิกยกมือรับรอง 10 เสียง) 
    สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่รับรอง ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 
   ไม่รับรอง – เสียง ) 
มติที่ประชุม   จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
   ไม่รับรอง ไม่ม ี  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    3.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ.2562 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล) 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ที่เคำรพ 
นายกเทศมนตรี             ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว      
   ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
   พ.ศ.2562 ของส ำนักปลัดเทศบำล ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักกำร
   และเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 
    ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
   2562 ของส ำนักปลัดเทศบำล หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมนัยข้อ 
   29 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 “กำรโอน
   เงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ 
   ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ
   สภำท้องถิ่น” 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
    ตำมท่ีเทศบำลต ำบลทรำยขำวได้ด ำเนินกำรโอนเงินตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ส ำนัก  
   ปลัดเทศบำล แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจำกคุณลักษณะพ้ืนฐำนของเครื่อง คอมพิวเตอร์ 
   ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 ซึ่งไม่สอดคล้องกับกำรใช้งำน จึงขอเป็นแบบส ำหรับงำน
   ส ำนักงำนเพ่ือให้เหมำะสมกับกำรใช้ปฏิบัติงำนยิ่งขึ้น ตำมค ำแนะน ำและกำรกลั่นกรองของ
   คณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดจันทบุรี เมื่อ
   ครำวประชุมครั้ง 2/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2562 จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
   ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ดังนี้ 

 โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป   
          งบลงทุน  

 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 
   1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) งบประมำณตั้งไว้ 110,000.-บำท ขณะนี้งบประมำณ 
   คงเหลือ 110,000.- บำท ซึ่งไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยอีก จึงขอโอนลด จ ำนวน  
   85,000.-บำท 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 งานบริหารทั่วไป   
          งบลงทุน  

 หมวดค่าครุภัณฑ์  
  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอ 

   ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 85,000.-บำท 
   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อย

   กว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บำท 
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  -มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) มีควำมเร็วสัญญำณ
  นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.1 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 

   -มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีหว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด 
 Solid State  Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

   -มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง      

   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
   -มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
   -มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย                 
   -เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

/เป็นไป... 
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 -เป็นไปตำมแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลทรำยขำว 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 
 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 6 (ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร 3 เครื่อง 
 งำนประชำสัมพันธ์ 1 เครื่อง งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 1 เครื่อง)รวมเป็นเงินงบประมำณที่ขอโอน
 เงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เป็นเงิน 85,000.-บำท    (-แปดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน-)          

  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว จึงเสนอญัตตินี้มำเพ่ือสภำเทศบำลต ำบล
  ทรำยขำวพิจำรณำอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
  พ.ศ.2562 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตำมนัยข้อ 27 แห่งระเบียบ 
  กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
  พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543     

นายสิริชัย โสภิตเจริญ   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่  (ไม่มี) ถ้ำไม่มีขอให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ประจ ำปี
   งบประมำณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงำนส ำนักปลัดเทศบำล ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ 
   ขอได้โปรดยกมือขึ้น    
   (สมำชิกยกมืออนุมัติ 10 เสียง) 
    สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 
   ไมอ่นุมัติ - เสียง ) 

มติที่ประชุม   จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

    3.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล) 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ที่เคำรพ 
นายกเทศมนตรี             ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว   
   ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
   งบประมำณ พ.ศ.2561 โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
     ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
   งบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมนัยข้อ 29 แห่งระเบียบ 
   กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
   2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ “กำรแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่
   ท ำให้ลักษณะ ปริมำณคุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็น 
   อ ำนำจของสภำท้องถิ่น” 

เหตุผล 
     ตำมที่เทศบำลต ำบลทรำยขำวได้ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
   และขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 กรณียัง
   มิได้ก่อหนี้ผูกพัน หน่วยงำนส ำนักปลัดเทศบำล แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
   งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์  
 

/ประเภท... 
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   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 
   จ ำนวน 1,200,000 บำท และสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำวได้มีมติอนุมัติในกำร 
   ประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่สำม ครั้งที่สำม ประจ ำปี 2561 วันที่ 25 กันยำยน 2561 
   นั้น 

     งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฝ่ำยปกครอง ส ำนักปลัดเทศบำล ได้
   น ำเสนอรำยละเอียดคุณลักษณะกำรจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ต่อ 
   คณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดจันทบุรี 
   ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 โดยมติคณะท ำงำนได้เห็นชอบใน
   หลักกำรที่เทศบำลต ำบลทรำยขำวได้น ำเสนอ 

    เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่ใหม่ ทันสมัย มีประสิทธิภำพ เป็นประโยชน์แก่
   ทำงรำชกำรและเป็นประโยชน์ด้ำนกำรบริกำรดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและ
   ทรัพย์สินแก่ประชำชน อีกทั้งเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จึงจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
   งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
   ข้อความเดิม 
   แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
    งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
    งบ  ลงทุน 
    หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
    ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
     -กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จ ำนวน 1,200,๐๐๐.- บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

    1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้ง
   ภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป จ ำนวน 10 กล้อง รำคำ
   กล้องละ 33,000 บำท เป็นเงิน 330,000 บำท 

(รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
    2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้ง
   ภำยในอำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป จ ำนวน 5 กล้อง รำคำ
   กล้องละ 23,000 บำท เป็นเงิน 115,000 บำท 

(รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

3. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) แบบ 
   16 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ 64,000 บำท เป็นเงิน 64,000 บำท 

(รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

4. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนำด 16 ช่อง 
   จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บำท เป็นเงิน 17,000 บำท 

(รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 

/5.โทรทัศน์... 
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5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำด 40 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

   13,100 บำท เป็นเงิน 13,100 บำท 
(รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

   งบประมำณ) 
6. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000 

   บำท เป็นเงิน 13,000 บำท 
(รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
7. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 15 เครื่อง ๆ ละ 5,900 

   บำท เป็นเงิน 88,500 บำท 
(รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
8. ตู้ส ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1            

   (ขนำด 36 U) จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 18,000 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท 
(รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
9. สำยน ำสัญญำณโครงข่ำยใยแก้วน ำแสงแบบนอกอำคำร ขนำด 12 core 

   จ ำนวน 5,800 เมตร ๆ ละ 35 บำท เป็นเงิน 203,000 บำท 
(ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก 

   งบประมำณจึงก ำหนดมำตรฐำนและรำคำตำมท้องตลำดทั่วไป) 
10. ระบบไฟฟ้ำส ำหรับจุดติดตั้งกล้อง (KWHR METER) จ ำนวน 10 จุด ๆ 

   ละ 5,000 บำท เป็นเงิน 50,000 บำท 
(ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก 

   งบประมำณจึงก ำหนดมำตรฐำนและรำคำตำมท้องตลำดทั่วไป) 
11. อุปกรณ์ติดตั้ง เช่น แมซซินโบลท์, หัวต่อสำยน ำสัญญำณ, ลูกแลค 

   ฯลฯ จ ำนวน 1 งำน เป็นเงิน 30,000 บำท 
12. ค่ำติดตั้งสำยสัญญำณ จ ำนวน 5,800 เมตร ๆ ละ 15 บำท เป็นเงิน 

   87,000 บำท 
13. ค่ำแรงคอนฟิกซ์ระบบและ Splice สำยไฟเบอร์ จ ำนวน 1 ระบบ 

   เป็นเงิน 50,000 บำท 
     14. ค่ำแฟคเตอร์ (F Factor) 1.3074 จ ำนวน 129,108 บำท 
     - เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
   1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
     - เป็นไปตำมแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลทรำยขำว 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 
   2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้ำที่ 53 
   ข้อความใหม่ 
   แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
    งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
    งบ  ลงทุน 
    หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
    ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
 

/กล้อง... 
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     -กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จ ำนวน 1,200,๐๐๐.- บำท 
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
     1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้ง
   ภำยในอำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป จ ำนวน 2 กล้อง รำคำ
   กล้องละ 23,000 บำท เป็นเงิน 46,000 บำท 
     (รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
     2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้ง
   ภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป จ ำนวน 13 กล้อง รำคำ
   กล้องละ 32,000 บำท เป็นเงิน 416,000 บำท 
     (รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
     3. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) แบบ 
   16 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ 61,000 บำท เป็นเงิน 61,000 บำท 
     (รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
     4. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนำด 16 ช่อง 
   จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บำท เป็นเงิน 16,000 บำท 
     (รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
     5. ตู้ส ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนำด 36 
   U) จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 18,000 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท 
     (รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
    6. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 5,800 
   บำท เป็นเงิน 58,000 บำท 
     (รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     7. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 
   บำท เป็นเงิน 12,000 บำท 
     (รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     8. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำด 40 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
   12,100 บำท เป็นเงิน 12,100 บำท 
     (รำคำและคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก
   งบประมำณ) 
     9. ตู้กันน้ ำส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภำยนอกอำคำร จ ำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 
   5,500 บำท เป็นเงิน 55,000 บำท 

(ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก 
   งบประมำณจึงก ำหนดมำตรฐำนและรำคำตำมท้องตลำดทั่วไป) 
     10. สำยน ำสัญญำณโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง แบบนอกอำคำร ขนำด 12 
   core จ ำนวน 3,530 เมตร ๆ ละ 35 บำท เป็นเงิน 123,550 บำท 

/ครุภัณฑ์... 
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(ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก 

   งบประมำณจึงก ำหนดมำตรฐำนและรำคำตำมท้องตลำดทั่วไป) 
     11. สำยน ำสัญญำณโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง แบบนอกอำคำร ขนำด 6 
   core จ ำนวน 2,370 เมตร ๆ ละ 33 บำท เป็นเงิน 78,210 บำท 

(ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก 
   งบประมำณจึงก ำหนดมำตรฐำนและรำคำตำมท้องตลำดทั่วไป) 
     12. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมสีลิง (UTP CAT 6) จ านวน 915 
   เมตร ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 27,450 บาท 

(ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก 
   งบประมำณจึงก ำหนดมำตรฐำนและรำคำตำมท้องตลำดทั่วไป) 
     13. อุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติกแบบภำยใน (Media  
   Converter Indoor) จ ำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บำท เป็นเงิน 60,000 บำท 

(ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก 
   งบประมำณจึงก ำหนดมำตรฐำนและรำคำตำมท้องตลำดทั่วไป) 
     14. อุปกรณ์แปลงสัญญำณไฟเบอร์ออฟติกแบบภำยนอก (Media  
   Converter Outdoor) จ ำนวน 10 ชุด ๆ ละ 10,500 บำท เป็นเงิน 105,000 
   บำท 

(ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก 
   งบประมำณจึงก ำหนดมำตรฐำนและรำคำตำมท้องตลำดทั่วไป) 
     15. ค่ำด ำเนินกำรติดตั้งกล้องจ ำนวน 15 กล้องพร้อมอุปกรณ์ย่อย ส ำหรับ
   ยึดสำยสัญญำณบนเสำไฟฟ้ำและติดตั้งภำยในอำคำร เช่น แมชชีนโบลท์, แคล้ม    
   ดรอปวำย, ท่อพีวีซี, รำงเก็บสำย, แผ่นรองมิเตอร์, สำยไฟ VCT, ขำกล้อง, มิเตอร์
   ไฟฟ้ำ ฯลฯ จ ำนวน 1 งำน ๆ ละ 111,690 บำท เป็นเงิน 111,690 บำท 
    - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
   1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
     - เป็นไปตำมแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลทรำยขำว 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 
   2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้ำที่ 53 
    ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว จึงเสนอญัตตินี้มำเพ่ือสภำเทศบำลต ำบล
   ทรำยขำวพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
   งบประมำณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง) 
   ตำมนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 
   2543 ต่อไป 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนอภิปรำย เชิญคุณบุญส่ง วงศำ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญส่ง วงศา  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผมนำยบุญส่ง วงศำ รองประธำนสภำเทศบำลในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำล 
   ตำมที่ผมอ่ำนรำยละเอียดโดยทั่วไปแล้ว ซึ่งก็มีควำมรู้เรื่องกล้องวงจรปิดในระดับ
   หนึ่ง แต่กล้องวงจรปิดที่คณะกรรมกำรฯก ำหนดรำคำกลำง มำนี้ ผมก็ไม่ทรำบว่ำเป็น
   กล้องแบบไหน ตัวกล้องเป็นอย่ำงไร ไม่มีภำพประกอบให้ดู เท่ำท่ีทรำบมำกล้องวงจร
   ปิดรำคำไม่เกินหมื่น แต่นี่รำคำตัวละสำมหมื่นสำมพันบำทนั้นเป็นกล้องแบบไหน อีก
   อย่ำงหนึ่งเครื่องส ำรองกระแสไฟ ขนำด 1 KVA จ ำนวน 15 เครื่อง ผมสงสัยว่ำท ำไม 

/ถึงใช้เยอะ... 



-10- 
   ถึงใช้เยอะ จริงๆผมต้องกำรให้ด ำเนินกำรเรื่องกล้องวงจรปิด ผมเคยปรึกษำท่ำน
   ประธำนว่ำติดแล้วจะเกี่ยวกับกำรสร้ำงถนนหรือไม่ ทรำบว่ำไม่เกี่ยว เพรำะจะติดบน
   เสำไฟฟ้ำ ผมคิดว่ำรำคำของกล้องวงจรปิดมีรำคำแพงไป ขอให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รู้     
   ช่วยชี้แจง ขอบคุณครับ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ   เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนำยสุรพงษ์ จันทบุรำนันท์ นำยกเทศมนตรี ขอบคุณท่ำนบุญส่ง วงศำที่ได้
   สอบถำมรำยละเอียดมำ เรำด ำเนินกำรในสภำเทศบำลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดมำ
   หลำยครั้งแล้ว ในสภำแห่งนี้ก็จะมีบำงท่ำนที่มีควำมรู้บ้ำง ไม่รู้บ้ำง กำรด ำเนินกำรจะ
   จัดซื้อท ำมำหลำยครั้งแล้ว พอเรำยื่นเอกสำรคุณลักษณะของกล้องวงจรปิดก็จะถูก
   คณะกรรมกำรระดับจังหวัดตีกลับมำว่ำไม่สำมำรถซื้อได้ กำรก ำหนดคุณลักษณะก็
   ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรระดับจังหวัด นี่คือข้อเท็จจริงที่เรำไม่สำมำรถด ำเนินกำร
   ได้ เรำอยำกจะด ำเนินกำรตั้งแต่ปีแรกที่เข้ำมำ โดยมีนโยบำยติดตั้งกล้องวงจรปิดให้
   ทั่วทั้งพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่พ่ีน้องประชำชน จนกระทั่งท้ำยที่สุดนี้ได้
   ก ำหนดคุณลักษณะของกล้องวงจรปิดตำมมติของคณะกรรมกำรระดับจังหวัด  
   กระผมขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ
   คุณดำวเรือง แก้วสำริกำ  หัวหน้ำฝ่ำยปกครองเป็นผู้ชี้แจงให้สภำทรำบด้วย 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ   อนุญำตครับ เชิญคุณดำวเรือง แก้วสำริกำ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวดาวเรือง แก้วสาริกา เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ผู้บริหำรและผู้เข้ำร่วม 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวดำวเรือง แก้วสำริกำ หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง รับผิดชอบ
   เรื่องกำรจัดท ำโครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ซีซีทีวี ในกำรประชุมของคณะกรรมกำร
   ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรได้แนะน ำว่ำ
   ควรจัดซื้อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กระทรวงดิจิตอลก ำหนด และในกำรประชุมใน
   วันที่ 8 พฤษภำคม 2562 เห็นชอบในคุณลักษณะตำมที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภำใน
   ครำวนี้ และจะมีกำรประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 5 มิถุนำยน 2562 ที่จะถึงนี้ ว่ำจะมี
   กำรเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะอีกหรือไม่ ถึงจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ   ตำมคุณลักษณะของกระทรวงดิจิตอลแล้ว เป็นเคเบิ้ลใยแก้ว ซึ่งจะมี
ประธานสภาเทศบาล ประสิทธิภำพดีกว่ำ หลังจำกได้มติจำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัดแล้ว จะต้องเชิญ
   ประชุมสภำอีกครั้งหนึ่ง เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนำยสุรพงษ์ จันทบุรำนันท์ นำยกเทศมนตรี เรำไม่ได้ก ำหนดคุณลักษณะเอง 
   เป็นคณะกรรมกำรระดับจังหวัดเป็นผู้ก ำหนด จะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมเทคโนโลยี 
   คณะกรรมกำรก็ก ำหนดคุณลักษณะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ถึงไม่สำมำรถจัดซื้อได้ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ   เชิญคุณนพดล อำภำเกียรติกุล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนพดล อาภาเกียรติกุล เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนำยนพดล อำภำเกียรติกุล สมำชิกสภำเทศบำล ผมคิดว่ำกำรจัดซื้อกล้องเป็น
   กำรบันทึกภำพเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยำกให้คิดถึงเรื่องงบประมำณ โครงกำรติดตั้ง
   กล้องวงจรปิดก็เพ่ือควำมปลอดภัย ผมขอสนับสนุนให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกล้องวงจร
   ปิด ซีซีทีวี ครับ 

/นำยสิริชัย... 
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นายสิริชัย โสภิตเจริญ   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ (ไม่มี)  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้ำไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
   ประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงำนส ำนัก
   ปลัดเทศบำล ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น    
    (สมำชิกยกมืออนุมัติ 11 เสียง) 
    สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่อนุมัติ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 
   ไมอ่นุมัติ – เสียง) 

มติที่ประชุม   จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
  ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี 

    3.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการโอนทรัพย์สินให้เป็นทาง  
   สาธารณประโยชน์ จ านวน 13 ประเภท (หน่วยงานกองช่าง) 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ที่เคำรพ 
นายกเทศมนตรี             ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว       
   มีควำมประสงค์ขอควำมเห็นชอบในกำรรับโอนทรัพย์สินให้เป็นทำง  
   สำธำรณประโยชน์  ของ  บริษัท  สอยดำวกรีนเมำท์เท็น  จ ำกัด  จ ำนวน   13  
   ประเภท   เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
   (ฉบับที่  ๑๓ ) มำตรำ  ๕๐  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยเทศบำลต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำ
   ในเขตเทศบำล (๒) ให้มีและบ ำรุงทำงบกและทำงน้ ำ  และพระรำชบัญญัติกำร 
   จัดสรรที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตำมระเบียบ 
   กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๙          
   ข้อ ๒๐  ข้อ  ๓๗  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
   สภำท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และเมื่อทรัพย์สินดังกล่ำว  อยู่ในควำมดูแลของเทศบำล
   แล้ว  เทศบำลต้องมีหน้ำที่ดูแลบ ำรุงรักษำ  ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. เทศบำล  พ.ศ. 
   ๒๔๙๖  มำตรำ  ๕๐   ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน  หน่วยกำร
   บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น   โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ตำมหนังสือบริษัท  สอยดำวกรีนเมำท์เท็น  จ ำกัด  ลงวันที่  ๑๓  กันยำยน  
   ๒๕๖๑ เรื่อง  ผู้จัดสรรที่ดินประสงค์โอนทรัพย์สินเป็นสำธำรณประโยชน์   
   รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยนั้น   บริษัทฯ  มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำร   
   จดทะเบียนทรัพย์สินที่ดินพ้ืนที่เป็นสำธำรณูปโภคหรือบริกำรสำธำรณะ  ประเภท
   ถนนสำธำรณะ  เลขที่  ๗  หน้ำส ำรวจ ๔๓๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๖๐๘  ต ำบล
   ทรำยขำว  อ ำเภอสอยดำว  จังหวัดจันทบุรี  โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ตำมพ.ร.บ.  
   กำรจัดสรรที่ดิน  ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๘  มำตรำ  ๔๔ (๒) ซึ่งข้อเท็จจริง จำกกำร
   มอบหมำยให้งำนนิติกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ  ปรำกฏข้อเท็จจริง  ดังนี้   

  อ้ำงถึงบันทึกข้อควำมส ำนักปลัดเทศบำล  ฝ่ำยปกครอง  งำนนิติกำร ที่  
   จบ. ๕๒๕๐๑.๒.๓/๑ ลงวันที่  ๑๑  มีนำคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ขอให้พิจำรณำอนุญำต
   ให้ บริษัท สอยดำวกรีนเมำท์เท็น จ ำกัด ในกำรด ำเนินกำรรับโอนทรัพย์สินให้เป็น
   ทำงสำธำรณประโยชน์  ตำมที่  บริษัท  สอยดำวกรีนเมำท์เท็น  จ ำกัด   
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   ๑. งำนนิติกำรได้ร่วมกับกองช่ำงตรวจสอบพ้ืนที่  และทรัพย์สิน  ที่บริษัท  

  สอยดำวกรีนเมำท์เท็น  จ ำกัด  มีควำมประสงค์จะโอนเป็นทำงสำธำรณะประโยชน์  
  ปรำกฏว่ำ  ทำงดังกล่ำวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเป็นทำงที่ใช้ในหมู่บ้ำน
  โครงกำรสอยดำวกรีนเมำท์เท็นฯ (ตำมภำพประกอบ)  ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินและ
  ระบบสำธำรณูปโภค  (ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบ  จ ำนวน  ๑๓  ประเภท) 

                         ๒. เทศบำลต ำบลทรำยขำวได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ฯ ให้ด ำเนินกำรให้
  เป็นไปตำม  พ.ร.บ. กำรจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  และบริษัทฯ  ได้มี
  หนังสือแจ้งให้เทศบำลฯ  ได้ทรำบว่ำไม่มี ข้อผูกพันใดๆ  ตำมพ.ร.บ. กำรจัดสรรที่ดิน
  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

เหตุผล 

  กองช่ำง  จึงขอควำมเห็นชอบในกำรรับโอนทรัพย์สินที่ดินพื้นท่ีเป็น 
   สำธำรณูปโภคหรือบริกำรสำธำรณะ  ประเภทถนนสำธำรณะ  เลขที่  ๗  หน้ำส ำรวจ 
   ๔๓๔๔  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๘๖๐๘  ต ำบลทรำยขำว  อ ำเภอสอยดำว  จังหวัดจันทบุรี  
   ให้เป็นทำงสำธำรณประโยชน์  ของ บริษัท  สอยดำวกรีนเมำท์เท็น  จ ำกัด   โดยไม่มี
   ข้อผูกพันใด ๆ ตำมพ.ร.บ.  กำรจัดสรรที่ดิน  ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๘  มำตรำ  ๔๔ 
   (๒)   จ ำนวน   ๑๓  ประเภท  มีรำยละเอียดดังนี้  

 1.งำนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมช่องว่ำง  จ ำนวน  ๖๐๑๕  ตำรำงเมตร 
 2.คอนกรีตบล็อกปูทำงเข้ำ  ขนำด ๐.๒๐ x๐.๒๐ เมตร     จ ำนวน  ๑๒๕๓  เมตร 
 3.บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด ๐.๘๐ x๐.๘๐ เมตร (แบบทำงเดียว) 
        จ ำนวน        ๘  ชุด 
  ๔.  รำงวี กว้ำง  ๐.๕๐  เมตร    จ ำนวน   ๔๑๙   เมตร 
  ๕.  งำนท่อระบำยน้ ำ  คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด  ๐.๔๐ เมตร 
         จ ำนวน   ๕๖๐   เมตร 
  ๖.  งำนท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด ๐.๖๐  เมตร จ ำนวน   ๓๙๓   เมตร 
  ๗.  บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด ๐.๘๐ x๐.๘๐ เมตร 
      (แบบสองทำง)      จ ำนวน     ๕๕   ชุด 
  ๘.  บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด ๑.๐ x ๑.๐ เมตร 

 (แบบทำงเดียว)      จ ำนวน     ๕  ชุด 
 ๙.  บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด ๑.๐ x ๑.๐ เมตร 

 (แบบสองทำง)      จ ำนวน     ๓๑  ชุด 
  ๑๐. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนำด ๑.๐ x ๑.๐ เมตร 

 (แบบสำมทำง)      จ ำนวน     ๕  ชุด 
   ๑๑. บ่อตรวจคุณภำพน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

        ขนำด ๑.๔๐ x ๑.๔๐ เมตร  (แบบสำมทำง)   จ ำนวน     ๒  ชุด 
  ๑๒.  บ่อตรวจคุณภำพน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
        ขนำด ๑.๔๐ x ๑.๔๐ เมตร  (แบบสี่ทำง)   จ ำนวน     ๑  ชุด 
  ๑๓. ระบบไฟฟ้ำ (โคมไฟฟ้ำสำธำรณะ)    จ ำนวน   ๓๐  ชุด 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบฯ  จึงจ ำเป็นต้องขอควำมเห็นชอบจำกสภำ 
   ท้องถิ่น  ดังนั้น  กองช่ำง  จึงขอควำมเห็นชอบในกำรรับโอนทรัพย์สินที่ดินพ้ืนที่เป็น
   สำธำรณูปโภคหรือบริกำรสำธำรณะ  ประเภทถนนสำธำรณะ  เลขท่ี  ๗  หน้ำส ำรวจ  
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 ๔๓๔๔  โฉนดที่ดินเลขที่  ๘๖๐๘  ต ำบลทรำยขำว  อ ำเภอสอยดำว  จังหวัดจันทบุรี 
  ให้เป็นทำงสำธำรณประโยชน์  ของ บริษัท  สอยดำวกรีนเมำท์เท็น  จ ำกัด   โดยไม่มี

   ข้อผูกพันใด ๆ ตำมพ.ร.บ. กำรจัดสรรที่ดิน  ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๘  มำตรำ  ๔๔ 
   (๒)  จ ำนวน   ๑๓  ประเภท  ให้กับเทศบำลต ำบลทรำยขำว  จึงเสนอญัตติต่อสภำ
   เทศบำล เพ่ือให้สภำเทศบำลพิจำรณำอนุมัติในกำรรับโอนทรัพย์สินให้เป็นทำง 
   สำธำรณประโยชน์  ต่อไป 

   จึงเสนอญัตติต่อสภำเทศบำล  เพ่ือให้สภำเทศบำลพิจำรณำอนุมัติในกำรใน
   กำรรับโอนทรัพย์สินให้เป็นทำงสำธำรณประโยชน์ ต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญคุณบุญส่ง วงศำ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญส่ง วงศา  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผมนำยบุญส่ง วงศำ รองประธำนสภำเทศบำลในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำล 
   ต้องกำรให้ตัวแทนจำกบริษัทสอยดำว กรีนเมำท์เท็น จ ำกัด ช่วยชี้แจงรำยละเอียด 
   ข้อดี ข้อเสีย ในกำรที่เทศบำลต ำบลทรำยขำวจะรับโอนทรัพย์สินดังกล่ำว  เพ่ือให้
   สภำเทศบำลได้พิจำรณำ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำให้คุณบูรพำ บุญทวีทรัพย์ 
   จำกบริษัทสอยดำว กรีนเมำท์เท็น จ ำกัด เป็นผู้ชี้แจงด้วยครับ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญคุณบูรพำ บุญทวีทรัพย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบูรพา บุญทวีทรัพย์  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กรรมการบริษัท  กระผมนำยบู รพำ บุญทวีทรัพย์  กรรมกำรบริษัทสอยดำว กรีน เมำท์ เท็ น           
สอยดาวกรีนฯ  จ ำกัด ผลดีในกำรที่เทศบำลรับโอนทรัพย์สินจำกทำงบริษัทสอยดำวกรีนฯ ก็คือที่เรำ
   ยกให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เท่ำกับว่ำเทศบำลได้รับมอบถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็กที่ทำงบริษัทได้สร้ำงไว้อย่ำงดีแล้ว ส่วนด้ำนผลเสียก็คือทำงเทศบำลจะต้องมี
   กำรรับผิดชอบในกำรดูแลเพ่ิมขึ้น เพรำะผู้ที่อยู่อำศัยในหมู่บ้ำนก็เป็นผู้อยู่อำศัยใน
   เขตเทศบำลอยู่แล้ว ผมได้ท ำกำรประชุมภำยในหมู่บ้ำนแล้วว่ำจะยกถนนในหมู่บ้ำน
   ให้เทศบำลดูแล เพ่ือควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยของผู้อยู่อำศัย  
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญคุณบุญส่ง วงศำ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญส่ง วงศา  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผมนำยบุญส่ง วงศำ รองประธำนสภำเทศบำลในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำล 
   ขอให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ชี้แจงรำยละเอียดแผนที่ถนน 317 ด้วยครับ 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุพัฒ บุญทิม  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ผู้อ านวยการกองช่าง กระผมนำยสุพัฒ บุญทิม ส ำหรับแผนที่ขอเรียนว่ำตัวที่เป็นถนน 317 จะเป็นทำง 
   สำธำรณประโยชน์อยู่แล้ว ส่วนที่เขำยกให้จะเป็นส่วนที่ต่อกันตำมแผนที่ที่ได้แจกใน
   ที่ประชุมแล้ว จะเป็นทำงที่เชื่อมต่อถนนสำย 317 ตำมรูปภำพจะเป็นที่ดิน 
   หมำยเลข 7 ที่ทำงสอยดำวกรีนฯมอบให้ ข้อดีก็คือเรำจะได้ถนนที่สร้ำงไว้เรียบร้อย
   แล้ว แต่ข้อเสียคือเรำจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงในอนำคต หำกสภำเทศบำล
   พิจำรณำเห็นชอบในวันนี้ เรำก็จะมีภำระหน้ำที่ที่จะต้องดูแลทรัพย์สินที่เขำมอบให้ 

/ทั้งหมด... 
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   ทั้งหมด น ำเรียนสภำเทศบำลทรำบเพียงเท่ำนี้ครับ 
นายบุญส่ง วงศา  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผมนำยบุญส่ง วงศำ รองประธำนสภำเทศบำลในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำล 
   ก่อนที่เรำจะอนุมัติในญัตตินี้ เป็นกำรรับผิดชอบร่วมกันหลำยท่ำน ต้องกำรให้สมำชิก
   สภำไปศึกษำรำยละเอียดในกำรรับมอบให้มำกกว่ำนี้ก่อน ว่ำจะมีข้อดี ข้อเสียมำก
   น้อยเพียงใด ควรหรือไม่ควรรับมอบ  ผมขอเสนอให้เลื่อนกำรพิจำรณำไปวำระกำร
   ประชุมครั้งต่อไป  
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออย่ำงอ่ืนหรือไม่ เชิญนำยกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ที่เคำรพ 
นายกเทศมนตรี             ข้ำพเจ้ำนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว        
   ส ำหรับรำยละเอียดในกำรรับมอบทรัพย์สิน เทศบำลได้ตั้งคณะกรรมกำรเข้ำไป 
   ตรวจสอบแล้ว เมื่อเรำรับก็เป็นทรัพย์สินของเทศบำล ในอนำคตเรำก็จะต้องดูแลและ
   รับผิดชอบ ผมคิดว่ำมีกรรมกำรเข้ำไปตรวจสอบแล้ว จะมีควำมละเอียดกว่ำที่ทำง
   สภำเทศบำลจะเข้ำไปดู รำยงำนของคณะกรรมกำรน่ำจะครอบคลุมและมีควำม 
   ถูกต้องแล้ว ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรจำกที่ดินจังหวัดด้วย ขอให้สภำเทศบำลพิจำรณำ
   ด้วยครับ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญคุณบูรพำ บุญทวีทรัพย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบูรพา บุญทวีทรัพย์  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กรรมการบริษัท  กระผมนำยบู รพำ บุญทวีทรัพย์  กรรมกำรบริษัทสอยดำว กรีน เมำท์ เท็ น           
สอยดาวกรีนฯ  จ ำกัด กำรตรวจสอบมีที่ดินจังหวัดเข้ำมำตรวจสอบตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง
   กำรตรวจสอบระยะเวลำ 1 ปี ถ้ำเลื่อนกำรพิจำรณำไปอีก จะท ำให้หนังสือรับรอง
   หมดอำยุและต้องเข้ำกระบวนกำรตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะท ำให้เสียเวลำหรือไม่
   ครับ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญคุณบุญส่ง วงศำ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญส่ง วงศา  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผมนำยบุญส่ง วงศำ รองประธำนสภำเทศบำลในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำล 
   ตำมที่คุณบูรพำ บุญทวีทรัพย์ได้ชี้แจงคือถ้ำเลื่อนกำรพิจำรณำอำจจะท ำให้หนังสือ
   รับรองจำกคณะกรรมกำรหมดอำยุได้ ต้องไปขอกำรรับรองจำกจังหวัดใหม่ อำจท ำ
   ให้เกิดควำมยุ่งยำก ถ้ำอย่ำงนั้น เสนอไม่เลื่อนกำรพิจำรณำครับ 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญปลัดเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสฤษ ไชยุชิต  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมนำยสฤษ ไชยุชิต เลขำนุกำรสภำเทศบำล ในฐำนะปลัดเทศบำล ขอเรียน
   ชี้แจงว่ำรำยได้ที่เรำได้รับกำรจัดสรรคือบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเทศบำล ก็
   ควรได้รับกำรดูแลเหมือนในหมู่บ้ำนอ่ืนๆ ภำระในกำรรับมอบทรัพย์สินเรำเพ่ิมขึ้น
   แน่นอนทั้งด้ำนควำมสะอำดเรียบร้อยและควำมปลอดภัย ในส่วนของภำระค่ำใช้จ่ำย
   เรื่องกำรจัดเก็บขยะ ก็เป็นกำรเพ่ิมภำระของทำงเทศบำลเหมือนกัน ในส่วนดีก็คือ
   บุคคลภำยนอกสำมำรถใช้เป็นทำงสำธำรณร่วมกันได้ ชี้แจงเพียงเท่ำนี้ขอบคุณครับ 
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นายสิริชัย โสภิตเจริญ   มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ลงมติ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบในกำรโอนทรัพย์สินให้เป็นทำงสำธำรณประโยชน์ 
   จ ำนวน 13 ประเภท ของหน่วยงำนกองช่ำง ตำมที่นำยกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรด
   ยกมือขึ้น    
    (สมำชิกยกมือเห็นชอบ 8 เสียง) 
    สมำชิกท่ำนใดเห็นสมควรไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมำชิกยกมือ 
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง ) 

มติที่ประชุม   จึงเป็นอันว่ำที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  มีสมำชิกท่ำนใดจะหำรือ เรื่องใด หรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

นายสุพัฒ บุญทิม  กองช่ำง งำนกิจกำรประปำเทศบำลต ำบลทรำยขำว ขอหำรือแนวทำง   
ผู้อ านวยการกองช่าง กำรแก้ไขปัญหำระบบกรองน้ ำประปำ ขณะนี้ระยะเวลำเปลี่ยนไส้กรองน้ ำประปำ  

ท ำให้ระบบกรองน้ ำไม่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ผ่ำนมำ และต้องงดจ่ำยน้ ำเป็น
ระยะไม่สำมำรถจ่ำยต่อเนื่องได้ เพรำะระบบกรองน้ ำประปำท ำงำนผิดปกติ เพื่อให้
กำรบริกำรประชำชนเรื่องน้ ำประปำให้รวดเร็วคุ้มค่ำ กองช่ำง จึงน ำเรียนท่ำน
ประธำนสภำเทศบำล เพ่ือหำรือแนวทำงแก้ไขปัญหำระบบกรองน้ ำประปำร่วมกัน 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญคุณบุญส่ง วงศำ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายบุญส่ง วงศา  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผมนำยบุญส่ง วงศำ รองประธำนสภำเทศบำลในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำล 
   ขอทรำบข้อมูลรำยรับ – รำยจ่ำยของประปำเทศบำล ผมเคยพูดมำหลำยปีแล้วยังไม่
   สำมำรถน ำมำเสนอให้สภำทรำบได้เลย นอกจำกยังไม่ทรำบรำยรับรำยจ่ำยแล้ว ยังมี
   กำรขออนุมัติโอนเงินเกี่ยวกับกิจกำรประปำจ ำนวนหลำยแสนบำท กิจกำรประปำยัง
   ไม่สำมำรถเลี้ยงตัวเองได้หรือ ถ้ำขำดทุนแล้วยังท ำก็โอนไปให้ประปำภูมิภำค จะมำ
   ขำดทุนสะสมท ำไมอีก แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ำขำดทุนหรือก ำไร ขอให้กิจกำรประปำ 
   รำยงำนรำยรับรำยจ่ำยแจ้งต่อสภำเทศบำลทรำบด้วย อีกเรื่องหนึ่งผมได้เข้ำไปดูที่
   อำคำรประปำ กรองประปำท ำงำนไม่ได้ มีรำคำตัวละแสน จ ำนวน 58 ตัว ถ้ำเปลี่ยน
   จะเป็นเงินห้ำล้ำนแปดแสนบำท เป็นไปได้ไหมขอให้กองช่ำงไปศึกษำดูว่ำสำมำรถ
   ดัดแปลงกรองของประเทศไทยได้หรือไม่ ถำมผู้รู้ว่ำกรองของเมืองไทย ดีกว่ำกรอง
   ของอิสรำเอลอีก ระบบน้ ำของเรำกรองไม่ผ่ำนเนื่องจำกน้ ำสกปรก ทำงเทศบำลไม่มี
   ผู้รู้ก็จะเกิดปัญหำอยู่แบบนี้ต้องสูบน้ ำมำพักก่อนแล้วน ำน้ ำที่ใสแล้วมำกรอง ถ้ำจะ
   กรองแบบนี้ไม่รู้ก ำไรหรือขำดทุน ถ้ำท ำไส้กรองแบบดัดแปลงไทยท ำไทยใช้ ต่อท่อ
   ใหม่ ผมว่ำกองช่ำงน่ำจะศึกษำหำข้อมูลมำท ำได้ ถ้ำเป็นไปได้ขอให้ท ำเป็นอ่ำงลึกสูบ
   น้ ำมำกักไว้ให้ตกตะกอนก่อนแล้วค่อยสูบน้ ำมำกรอง น่ำจะเพ่ิมระยะกำรใช้งำนของ
   กรองได้ ถ้ำเรำท ำแล้วขำดทุนควรยกให้ประปำภูมิภำค ซึ่งควรมีกำรประชำคม หลำย
   ปีแล้วไม่มีกำรประชุมผู้ใช้น้ ำเลย ขออนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงตอบว่ำสำมำรถ
   ใช้กรองของประเทศไทยได้ไหม ขอบคุณครับ 

/นำยสิริชัย... 



-16- 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุพัฒ บุญทิม  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ผู้อ านวยการกองช่าง กระผมนำยสุพัฒ บุญทิม ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ส ำหรับไส้กรองน้ ำประปำตัวนี้ยังไม่มี
   ผลิตในประเทศไทยครับ ต้องสั่งอะไหล่จำกต่ำงประเทศ ประปำของเรำเป็นระบบ
   อัตโนมัติน้ ำเข้ำผ่ำนกรองแล้วก็ออกไป ซึ่งระบบนี้มีน้อยมำกในประเทศไทย ถ้ำหำก
   ผมท ำผมจะท ำแบบระบบกรองทรำยแบบประปำภูมิภำค น้ ำก็ใช้ได้ปกติ แต่ระบบนี้
   จะใช้พ้ืนที่ในกำรสร้ำง ผมขอเสนอให้เปลี่ยนมำใช้ระบบกรองทรำย ถ้ำหำกใช้ระบบ
   เดิมอยู่ผมมองว่ำไม่คุ้มทุน ขอให้สภำเทศบำลร่วมกันพิจำรณำด้วยครับ ว่ำจะหำแนว
   ทำงแก้ไขอย่ำงไร 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
นายกเทศมนตรี             กระผมนำยสุรพงษ์  จันทบุรำนันท์  นำยกเทศมนตรีต ำบลทรำยขำว        
   ประปำที่ท ำอยู่ยอมรับว่ำเป็นระบบที่ดี น้ ำที่กรองออกมำสะอำดมำก แต่ไส้กรอง
   จะต้องเป็นน้ ำที่ผ่ำนกำรตกตะกอนมำแล้ว ซึ่งจะท ำให้ระยะเวลำกำรใช้งำนนำนขึ้น 
   ซึ่งเรำมีแต่น้ ำในล ำคลองที่ไหล น้ ำขุ่น เป็นโคลนก็มี ประสิทธิภำพของกรองไม่ 
   ทนทำนแน่ เพรำะเรำใช้น้ ำดิบไม่ตรงกับท่ีก ำหนด แต่เรำเข้ำมำเขำได้ด ำเนินกำรไป
   แล้ว ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร จนมำปีนี้เกิดปัญหำน้ ำขำด จ่ำยได้บ้ำง ไม่ได้บ้ำง 
   เนื่องจำกกรองตันทั้ง 58 ตัว ผู้ดูแลประปำก็แก้ไขให้ใช้ได้ในระดับหนึ่ง จะให้กำร
   จ่ำยน้ ำขำดช่วงไม่ได้ แต่มันมีปัญหำเรื่องไส้กรอง ต้องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนครั้งหนึ่ง
   ใช้งบประมำณห้ำล้ำนแปดแสนบำท ถ้ำเรำใช้ได้แค่สำม – ห้ำปีแบบนี้ จะเปลี่ยนไส้
   กรองแบบนี้จะเป็นไปได้ไหม ถ้ำหำกหวังผลก ำไรไม่ได้แน่นอน แต่เทศบำลของเรำ
   เป็นงำนบริกำรประชำชนซึ่งไม่หวังผลก ำไร เงินที่เก็บค่ำน้ ำก็ยังไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้
   เนื่องจำกปิดบัญชีไม่ได้ ผมต้องไปจ้ำงพนักงำนจำกหน่วยงำนอื่นมำช่วยปิดบัญชีก็ยัง
   ปิดไม่ได้ เจ้ำหน้ำที่ก็ยังท ำไม่ได้ปี 61 ยังปิดไม่ได้นี่จะต้องปิดปี 62 แล้ว น ำเรียน
   สภำเทศบำลทรำบเพียงเท่ำนี้ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญรองนำยกเทศมนตรี ท่ำนนพรัตน์ ลี้ศิริวัฒนกุล 
ประธานสภาเทศบาล   

นายนพรัตน์ ลี้ศิริวัฒนกุล เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนำยนพรัตน์ ลี้ศิริวัฒนกุล รองนำยกเทศมนตรี เทศบำลของเรำต้องเจอปัญหำ
   อยู่สองเรื่องซึ่งผมพูดอยู่ตลอดสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องขยะ สองเรื่องน้ ำประปำ ขยะเป็น
   หน้ำที่ของท่ำนรองสมชัย สกุลรุ่งโรจน์วุฒิที่ต้องบริหำร ขอเข้ำเรื่องเลยครับ เรื่อง
   น้ ำประปำ ปัญหำเกิดมำยำมแล้งเกิดปัญหำอะไรขึ้น ยำมน้ ำมำเกิดปัญหำอะไรขึ้น 
   คนท ำงำนต้องเป็นก ำลังใจให้กันแค่นี้ก้อพอแล้ว ปัญหำเรื่องต่ำงๆเรำต้องน ำมำคุยกัน
   ในที่ประชุม ท่ำนนำยกฯ ท่ำนประธำนฯ ก็อยู่ให้ปรึกษำได้ทุกวัน เรื่องน้ ำขุ่น มีกำร
   บริหำรจัดกำรอยู่สองด้ำนคือ ด้ำนกำรผลิต และด้ำนกำรจ ำหน่ำย วันนี้ปัญหำด้ำน
   กำรผลิตก็ไม่เพียงพอ ทุกคนต้องรับรู้ปัญหำว่ำเกิดอย่ำงนั้นจริงๆคือเรื่องไส้กรอง
   น้ ำประปำ เพรำะน้ ำเรำไม่สะอำด อย่ำงที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีได้กล่ำวมำแล้ว ฝ่ำย
   ผลิตน้ ำ ผลิตน้ ำไม่ทันจ่ำย เมื่อกรองน้ ำไม่ข้ึนคุณภำพน้ ำก็ไม่ดี น้ ำก็ขุ่น ถ้ำจะให้จ่ำย 

/น้ ำสะอำด... 
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   น้ ำสะอำด อำจต้องหยุดจ ำหน่ำยวันหนึ่งแล้วจ่ำยสองวัน ถ้ำให้จ่ำยน้ ำทุกวันคุณภำพ 
   น้ ำก็จะเป็นแบบที่จ่ำยในทุกวันนี้คือน้ ำขุ่น ท ำไมเรำถึงขำดทุนเรื่องบัญชีผมยอมรับว่ำ
   เรำจัดกำรตรงนี้บกพร่อง ผิดพลำดที่เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ ขอฝำกไว้
   เพียงเท่ำนี้ครับ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญรองนำยกเทศมนตรี ท่ำนสมชัย สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมชัย สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนำยสมชัย สกุลรุ่งโรจน์วุฒิ รองนำยกเทศมนตรี ปัญหำเรื่องกิจกำรประปำ 
   เรื่องบริหำรจัดกำรพอจะแก้ไขได้ แต่ปัญหำเรื่องแหล่งน้ ำในฤดูแล้งแก้ไขยำก ไม่มี
   ทำงมองเห็นก ำไรในกำรด ำเนินกำรเลย มีหนี้ที่จะต้องจ่ำยอีกด้วย ผมคิดว่ำเรำควร
   โอนให้ประปำส่วนภูมิภำค ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจำรณำว่ำสมควรโอนหรือไม่        
   ถ้ำสมควรจะได้ท ำประชำคมเป็นล ำดับต่อไป หำกเรำตัดสินใจโอนให้ประปำภูมิภำคก็
   ต้องหำเหตุผลมำชี้แจง ปัญหำใหญ่ที่สุดคือไม่มีแหล่งน้ ำในหน้ำแล้ง ขอฝำกท่ีประชุม
   แห่งนี้ช่วยกันพิจำรณำด้วยครับ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เรียน  ประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
นายกเทศมนตรี  ขอหำรือแนวทำงกำรโอนกิจกำรประปำให้แก่ประปำภูมิภำคในกำรประชุมสภำเทศบำล
   ต ำบลทรำยขำวในครำวต่อไป 

นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญคุณนพดล อำภำเกียรติกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนพดล อาภาเกียรติกุล เรียน  ประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
สมาชิกสภาเทศบาล         กระผมนำยนพดล อำภำเกียรติกุล สมำชิกสภำเทศบำล เสนอปัญหำควำม
เดือดร้อน   เรื่องควรมีกำรล้ำงถังขยะบ้ำง เนื่องจำกส่งกลิ่นเหม็นมำก     
    ขอให้สอดส่องดูแลสวนสำธำรณะหน้ำเทศบำลซึ่งตอนนี้กลำยเป็นแหล่งมั่ว
   สุมของวัยรุ่น ควรจะท ำประตูเปิด – ปิดให้เป็นเวลำ และจัดเวรยำมคอยดูแลควำม
   เรียบร้อย ให้มีกำรเข้ำออกทำงประตูแห่งเดียว 
    มีหญ้ำรกบริเวณทำงข้ึนบ้ำนมั่นคง สอยดำวกำร์เด้น รถวิ่งเร็วท ำให้เกิด 
   อุบัติเหตุ 
    ฝำกสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว คัดค้ำนกำรก่อสร้ำงสะพำนถนน 317 
   หน้ำตลำดปะตง ไม่สมควรให้มีกำรสร้ำงซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเดือดร้อนและไม่ 
   สวยงำมด้วย 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  เชิญคุณบุญส่ง วงศำ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญส่ง วงศา  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผมนำยบุญส่ง วงศำ รองประธำนสภำเทศบำลในฐำนะสมำชิกสภำเทศบำล 
   ขอให้ท่ำนประธำนสภำเทศบำลเข้มงวดเรื่ององค์ประชุม หำกระเบียบวำระใดที่ต้อง
   ขอมติอนุมัติจำกสภำ ขอให้สมำชิกสภำอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ด้วย ไม่สมควรออกจำก
   กำรประชุมก่อนกำรปิดประชุมครับ 
นายสิริชัย โสภิตเจริญ  สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่   
ประธานสภาเทศบาล ได้มำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุมครับ  

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุม  เวลา  16.20 นาฬิกา 
 
 

ลงชื่อ                                      ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
          (นำงธัมมภัทร์  รักษำแก้ว) 
       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

 
ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              (นำยสฤษ ไชยุชิต) 
    เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 

 
  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฉบับนี้    
เมื่อวันที่  4 มิถุนำยน 2562 แล้วเห็นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 

ลงชื่อ                                      ประธำนกรรมกำร 
                                            (นำยสมชำย เทียนศรี) 

 
 
 

ลงชื่อ                                      กรรมกำร 
                                            (นำยสุรัตน์ เกิดผล) 
 
 
 

ลงชื่อ                                      กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                        (นำงสำวแก้วตำ พยัคฆ์สังข์) 
 
 
 

ลงชื่อ                                      ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทรำยขำว 
                                           (นำยสิริชัย โสภิตเจริญ) 
 
 

 


