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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
*********************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายวิโรจน์
หวานดี
2. นายสุพรรณ ภูมิภมร
3. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
4. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
5. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
6. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
7. นายสินชัย
พรพาณิชย์พันธุ์
8. นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
9. นายคธา
ชัยสุวรรณ
10. นายรัชกฤต
สุวรรณเนาว์
11. นายพัฒน์
หมั่นค้า
12. นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
13. นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
14. นายรณภูมิ
เอ่งฉ้วน
15. นายสิสิทธิ์
เกี่ยวข้อง
16. สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
17. นายอารีย์
หนูรินทร์
18. นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
19. นายอิทธิชัย ตันบุตร
20. นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา
21. นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์
22. นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
23. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกระบี่

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิรัญ
2. นายนิกร
3. ร.ต.ต. เสริมชัย
4. นายกิจจา

เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
คงบัน
กาละวงศ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
/5. นายศุภกร...
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5. นายศุภกร
ศรีจันทร์
6. นายกฤษฎา สถิตภาคีกุล
7. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
8. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
9. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
10. นางอังคณา
สืบวิเศษ
11. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
12. นายณรงค์
รัฐภูมิภักดิ์
13. นายเกื้อกูล
กุลชุมภู
14. นายวิรัตน์
จุติประภาค
15. นางจิรัญญา หง้าฝา
16. นางแก้วตา
ยงประเดิม
17. นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
18. นางเยาวเรศ ตันเลียง
19. นายพงษ์เดช หวานดี
20. นายสุภาพ
แก้วเกลี้ยง
21. นางสาววันเพ็ญ มีล่าม
22. นางสาวพชามฤช์ มีล่าม
23. นายบุญธรรม ศรีเผด็จ
24. นางสุจารึก
กิจวิจิตร
25. นายสมศักดิ์ สอนรัมย์
26. นางดารารัตน์ สายทอง
27. นางสาวอรพิน บุญถาวร
28. นางละออง
ตันตยกุล
29. นายสุภาพ
เหมทานนท์
30. นางเสงี่ยม
บุญรอด
31. ร.ต.ท. ระวิ
แพรกปาน
32. นายอวยชัย
พรหมพันธุ์

ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประธาน อสม.
ผู้ประกอบการตลาดสด
ผู้ประกอบการตลาดสด
ประธานชุมชนปานุราช
รองประธานพัฒนาสตรี
พนักงานจ้างเทศบาล
ประธานชุมชนบ้านท่าคลอง
ประธานชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
ประธานพัฒนสตรีเทศบาล
ประธานชุมชนศฤงคารพัฒนา
ประธานชุมชนรวมใจชน
ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง
ประธานชมรมผู้สูงอายุ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้ถึง
เวลานั ด ประชุ ม สภา เทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจ าปี ๒๕60 และได้
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 รวมทั้ ง ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาลงชื่อจานวน 18 ท่าน ซึ่งครบองค์
ประชุม จึ งขอกราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทีย นบูช าพระรัต นตรั ย
และดาเนินตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลและท่าน
ผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60 ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2

ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
- รายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
- รายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล การประชุมครับ
นายคธา ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลมาทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
- สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2560 และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัย
ที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ในการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล ที่ ป ระชุ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นายอิ ท ธิ ชั ย
ตั น บุ ต ร เป็ น ประธาน นายรณภู มิ เอ่ ง ฉ้ ว น นายตรี ป พั ฒ น์ โชคชั ย วิ ทั ศ น์
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย เป็นกรรมการ และกระผมนายคธา ชัยสุวรรณ
เป็น
กรรมการและเลขานุ ก าร จากการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมการจึงได้นาผล
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เสนอเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
รับรองต่อไป

นายวิโรจน์
หวานดี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมก็ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถูกต้อง โปรดยกมือ
ครับ สมาชิกเห็นชอบ 17 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3 ...
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ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมค่าเช่าอาคารแฟลตเทศบาล (กองคลัง)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญรองสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียติ
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ค่าเช่าอาคารแฟลตเทศบาล จานวน 1 ราย
ประกอบด้วย 1.นายสานิตย์ จันทร์ทอง เช่าอาคารแฟลตเทศบาลอาคาร 1 ชั้น 2
ห้อง 3/13 ได้ชาระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงินจานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อย
บาทถ้วน)ตามใบเสร็จเล่มที่ 351เลขที่ 30 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 การจ่าย
คืนค่าเช่าล่วงหน้าจ่ายคืนให้เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่าหรือผู้เช่าออกก่อน กาหนด
และไม่มีค่าเช่าอาคารค้างชาระ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า ให้กับนายสานิตย์ จันทร์ทอง
จานวนเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)ปีงบประมาณ 2560 เนื่องจาก
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง ได้รับเงินค่าเช่าอาคารแฟลตล่วงหน้า
เข้าเป็นรายรับของปีงบประมาณ 2557 และการขอคืนเงินภายหลังปีงบประมาณที่
รับเงินรายรับจึงต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ดังกล่าว
เหตุผล

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548 ข้อ 96 (2) การขอ
คืนเงินภายหลัง จากปีง บประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาเทศบาล
2. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนในการชาระค่าเช่าอาคารและบริการ
สถานที่ จึงได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณา
ต่อไป
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 3 โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองการศึกษา)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญรองสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ตามที่ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีการก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ระหว่างอาคาร A และ
อาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เพื่อเป็นอาคารแสดงภาพหมุนเวียน
ของศิลปิน เนื่องจากอาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันที่จัดแสดงนิทรรศการ
แสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่มีอยู่ไม่เพี ยงพอในการรองรับผลงานของศิลปิน จึงมี
ความจาเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับติดตั้งในอาคารที่ต่อเติมใหม่ ซึ่งกอง
การศึกษาไม่ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดซื้อดังกล่าว ไว้แต่อย่างใดและไม่
สามารถจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560จึงมี
ความจาเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เพื่อไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มัติโ อนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 129,600 บาท พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ งบประมาณตั้งไว้ 129,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อ ยกว่า 24,000 บีทียูพร้อมติด ตั้ง จานวน 4 เครื่ อ ง
สาหรับ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน รายละเอียดดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ร ะบบฟอกอากาศ สามารถดั ก จั บ อนุ ภ าคฝุ่ น ละออง และ
สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
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- ชนิดแขวน
6) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลั งงานแห่ งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539
เกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งาน โดยให้ พิ จ ารณาจั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (EER) นอกเหนื อ จากการพิ จ ารณาด้ า นราคา โดยใช้ ห ลั ก การ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจานวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจานวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้นาจานวนบีทียู หารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)
ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สู ง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวทางการพั ฒ นาการส่ ง เสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ***
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ดาเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดงานเสริมสร้างความรู้ด้านศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปินท้องถิ่น โอนลดเป็นเงิน 129,600 บาท
เหตุผล
1. ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุ ณภาพเปลี่ ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
2. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลา”
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จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 4 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1
ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องรายงานการลดยอดลูกหนี้ค่าภาษีค้างชาระ(กองคลัง)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายเทศมนตรี
ด้วยงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ตั้งเกณฑ์
ลู ก หนี้ ค้ า งช าระภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ภาษี ป้ า ย ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2552 และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจาปีไว้แล้ว จากการ
ตรวจสอบพบว่ า ลู ก หนี้ ดั ง กล่ า ว จ านวน 6 ราย เป็ น เงิ น 28,797.11 บาท
(เงิน สองหมื่น แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์ ) เป็นการเก็บข้อมูล
ลูกหนี้ค้างชาระโดยไม่มีมูลหนี้และจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด คือ กรณีตั้งยอดลูกหนี้สูง
กว่าภาษีที่ต้องชาระและ ผู้เสียภาษีได้ชาระค่าภาษีแล้ว แต่เทศบาลไม่ได้ตัดยอด
ลูกหนี้ทางบัญชี จึงจาเป็นต้องปรับลดยอดลูกหนี้ ค้างชาระตามความเป็นจริง
และนายกเทศมนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ล ดยอดลู ก หนี้ ค้ า งช าระดั ง กล่ า วแล้ ว เมื่ อ วั นที่
4 สิงหาคม 2560 จึงเสนอญัตติเพื่อรายงานให้สภาเทศบาลทราบ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลเมืองกระบี่ ขอรายงานการลดยอดลูกหนี้ค่าภาษีค้างชาระ ซึ่งเป็นการเก็บ
ข้อมูลลูกหนี้ค้างชาระโดยไม่มีมูลหนี้ และจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549
ถึงปี พ.ศ.2552 จานวน 6 ราย เป็นเงิน 28,797.11 บาท (เงินสองหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) ตามเอกสารที่ได้ส่งมาด้วยนี้
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เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชาระและ
วิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.4/4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ที่ได้กาหนดว่า กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชาระโดยไม่มีมูลหนี้ หรือจัดเก็บข้อมูล
ผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจาปีไว้แล้ว ทาให้มียอดลูกหนี้ค้างชาระ
ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชาระ
ตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่น
ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ในการอนุมัติให้ลดยอดลูกหนี้ค้างชาระจานวน 6 ราย
เป็นเงิน 28,797.11 บาท (เงินสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ด
สตางค์)
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีก็เป็นอันว่าสภาเทศบาล ได้รับทราบการรายงานการลดยอดลูกหนี้ค่าภาษี
ค้างชาระครับ
รับทราบ
ญัตติเรื่องขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมกันเงินงบประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญท่านชาญณรงค์ ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ ใ นหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณ
รายจ่าย แต่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณรายการดังกล่าว เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร พร้อมขออนุมัติกันเงินงบประมาณสาหรับการจัด ซื้อจัดจ้างดังกล่ าว
เนื่ องจากไม่ส ามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ได้ จึงขอเสนอญัตติให้ สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
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หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการการพาณิชย์ งานตลาดสด งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท
1....ค่าเครื่องปั๊มอัตโนมัติ ตั้งไว้ 10,000 บาท สาหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊ม
อัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Welthy City) แนวทางการ
พัฒ นาปรั บ ปรุ งและพัฒ นาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน ให้ ส ะอาด
เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการ ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่กาหนดราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ปั๊มอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่
- มอเตอร์พลังสูง ส่งกาลังน้าได้แรง ทนทาน
- มีครีบช่วยระบายความร้อน ที่ปิดป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปในมอเตอร์
- ควบคุมการทางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- กาลังไฟ 350 วัตต์
โอนลด
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาดูแลระบบไฟฟ้าและ
ประปา โอนลด 10,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
2. เพื่อให้ เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ยังมิได้ ก่อหนี้ผู กพัน แต่มีความจาเป็นต้ องใช้
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จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 6 โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณเพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญท่านรองสุรเดชา ครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ตามที่ สภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 19
มิถุน ายน 2560 โดยเบิกจ่ายจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็น
เอนกประสงค์แบบสองล้อ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช งบประมาณ ตั้งไว้
4,000 บาท เนื่องกองการศึกษาได้ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครั ว รถเข็น เอนกประสงค์แบบสองล้ อ ซึ่งได้ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่ องจากไม่ มี ใ น
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ และได้ น าส่ ง งานพั ส ดุ ก องคลั ง เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด หาครุ ภั ณฑ์
ดังกล่าว และทางงานพัสดุได้แจ้งว่าไม่สามารถดาเนินการจัดหาพัสดุได้ เนื่องจากมี
ข้อผิดพลาดในการตั้งงบประมาณผิดประเภท จึงทาให้ไม่สามารถจัดซื้อตามระเบียบ
พัสดุฯ ได้ จึงมีความจาเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และมีความจาเป็นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
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ข้อความเดิม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวงบประมาณตั้งไว้ 4,000 บาท ตาม
รายละเอียดดังนี้
- รถเข็นเอนกประสงค์แบบสองล้อ ตั้งไว้ 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถเข็นเอนกประสงค์แบบสองล้อ จานวน 1 คัน สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นรถเข็นชนิดสองล้อ สูบลม
- ความกว้างวงใน ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร
- ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
- ทาจากเหล็กแป๊ปประปากัลป์วาไนซ์
ปรากฏตามแผนพัฒ นาเทศบาล (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่ ง ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา ***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์***
ข้อความใหม่
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน งบประมาณตั้งไว้ 4,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
- รถเข็นเอนกประสงค์แบบสองล้อ ตั้งไว้ 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถเข็นเอนกประสงค์แบบสองล้อ จานวน 1 คัน สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นรถเข็นชนิดสองล้อ สูบลม
- ความกว้างวงใน ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร
- ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
- ทาจากเหล็กแป๊ปประปากัลป์วาไนซ์
ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง แนวทางการพั ฒ นาการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา ***ตั้ ง ตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากไม่ มี ใ น
มาตรฐานครุภัณฑ์***
เหตุผล
3. ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ ายใน
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หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
4. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น ต่ อ ไปอี ก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลา”
ขอได้โปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 7 โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 8

ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองการศึกษา)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญท่านสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เชิญท่านรองสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ตามที่ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรม สาหรับฝึกอบรมแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ในศิ ล ปวั ฒ นธรรมแขนงต่ า งๆ
ของภาคใต้อันดามัน อาทิ ดนตรี นาฎศิลป์ การแสดงพื้นบ้าน และทักษะทางศิลปะ
เป็ น ต้ น เพื่ อ ใช้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป็ น เครื่ อ งหล่ อ หลอมจิ ต ใจของเด็ ก และเยาวชน
โดยนามาจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนสามารถสืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งได้
ดาเนินการการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว และ เทศบาลเมือง
กระบี่ มีความประสงค์จะติดตั้งผ้าม่านทึบแสง สาหรับ อาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรม
เนื่ อ งจากได้ มี ก ารติ ดตั้ ง เครื่ อ งปรั บอากาศ และรอบๆ อาคารเป็ น กระจกใส ซึ่ ง มี
แสงแดดส่ ง ผ่ า น ท าให้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศท างานหนั ก และอาจจะ ท า ให้
เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพเร็วขั้น และไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการจัด
กิจกรรมไม่ชัดเจน และกองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าผ้าม่านทึบแสง ไว้แต่อย่างใด และไม่สามารถจัดจ้าง
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ได้ทันในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงมีความจาเป็น
ต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปเบิกจ่ายใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติให้ ส ภาเทศบาล
พิจารณา ตามหลักการและ เหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เป็ น เงิน จ านวน 171,000บาท พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าติดตั้งผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 171,000 บาท
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณตั้งไว้ 171,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ สาหรับ อาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรม
ผ้าม่านทึบแสงชนิดผ้า อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จานวน 18 ชุด ประกอบด้วย
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.40 เมตร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 3.10 เมตรจานวน 2 ชุด
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.20 เมตร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 3.10 เมตรจานวน 2 ชุด
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.10 เมตรขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.90 เมตรจานวน14 ชุด
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองแห่ ง การ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมศิลปะ และวัตถุโ บราณ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ***ตั้งตามราคา
ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
โอนลด
แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดจ้างงานสร้างสรรค์งานศิลปกรรมร่วม
สมัย ขอโอนลดเป็นเงิน 171,000 บาท
เหตุผล
1. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภั ณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
2. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลา”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 8 โปรดยกมือครับ เห็ นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็ นชอบ - ท่าน งดออกเสี ยง
1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองการศึกษา)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายเทศมนตรี
ตามที่ เทศบาลเมืองกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกองการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
โดยจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน 1 คัน
และกองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ ง ดั ง กล่ า วไว้ แ ต่ อ ย่ า งใด และไม่ ส ามารถจั ด จ้ า งได้ ทั น ใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงมีความจาเป็นต้องกันเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
พิจารณา ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มัติ โ อนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ง จ่ า ย
รายการใหม่ เป็นเงินจานวน 3,000,000 บาท พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม
แผนงานการการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ ค่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30
ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณตั้งไว้3,000,000 บาท
รถโดยสารปรับอากาศ งบประมาณตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อรถ
โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน 1 คัน สาหรับกอง
การศึกษาปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2560) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่ง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามราคา
ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
โอนลด
แผนงานการศึ ก ษา งาน บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา งบด าเนิ น การ
หมวดค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ขอโอนลด
เป็นเงิน 90,000 บาท, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ ขอโอน
ลดเป็นเงิน 21,900 บาท
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษางบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ขอโอนลดเป็นเงิน 15,000 บาท, รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ขอโอนลดเป็นเงิน 80,000 บาท, โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขอ
โอนลดเป็นเงิน 250,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขอโอนลดเป็นเงิน 11,900 บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่า
ใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการเรียนรู้ทักษะการว่ายน้านักเรียน ขอ
โอนลดเป็นเงิน 165,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอโอนลดเป็นเงิน 300,000 บาท, โครงการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ปานุ ร าช ขอโอนลดเป็ น เงิ น
10,000 บาท, โครงการจัดทาหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ขอโอนลดเป็น
เงิน 10,000 บาท, โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ขอโอนลด
เป็นเงิน 10,000 บาท, โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
ขอโอนลดเป็นเงิน 5,000 บาท, โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา
นุราช ขอโอนลดเป็นเงิน 5,000 บาท, โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน ขอโอนลดเป็นเงิน 50,000 บาท, โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ขอโอนลดเป็นเงิน 60,000 บาท, โครงการเรียนรู้แบบ
โครงการ Project Approach ส าหรับเด็กฯ ขอโอนลดเป็ นเงิน 30,000 บาท,
โครงการสารสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ขอโอนลดเป็นเงิน 15,000 บาท
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แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่า
สาธารณูปโภค ค่าน้าประปา ขอโอนลดเป็นเงิน 107,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายใน
การเดิ น ทางไปราชการ ขอโอนลดเป็ น เงิ น 10,000 บาท, โครงการจั ด ท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา ขอโอนลดเป็นเงิน 20,000 บาท, โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอโอนลดเป็นเงิน 30,000 บาท
แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา งบด าเนิ น การ หมวดค่ า วั ส ดุ วั ส ดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขอโอนลดเป็นเงิน 33,000 บาท, วัสดุการศึกษา ขอ
โอนลดเป็นเงิน 17,600 บาท
แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ งบด าเนิ น การ หมวดค่ า ใช้ส อย
รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนาฯ ขอโอนลดเป็นเงิน 48,000 บาท, ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูอาสาการจัดการศึกษาฯ ขอโอนลดเป็นเงิน 2,000 บาท, ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท.ฯ ขอโอนลดเป็นเงิน 10,000 บาท, ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดฯขอโอนลดเป็นเงิน 5,000 บาท, โครงการเข้าร่ว มงาน
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ขอโอนลดเป็นเงิน 32,000 บาท, โครงการแข่งขันนักเรียนคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ขอโอนลดเป็นเงิน 3,400 บาท, โครงการค่ายพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ขอโอนลดเป็นเงิน 4,400 บาท, โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนและ
นักเรียนภาคฤดูร้อน ขอโอนลดเป็นเงิน 17,800 บาท, โครงการจัดนิทรรศการทาง
การศึ ก ษา ขอโอนลดเป็ น เงิ น 705,000 บาท, โครงการเตรี ย มความพร้ อ ม
สอบแข่งขันระดับประเทศ ขอโอนลดเป็นเงิ น 39,000 บาท, โครงการเปิดโลก
วิชาการ ขอโอนลดเป็นเงิน 100,000 บาท, โครงการฝึกอบรมทบทวนลู กเสื อ
ชาวบ้าน ขอโอนลดเป็นเงิน 50,000 บาท, โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
แก่เด็กฯ ขอโอนลดเป็นเงิน 50,000 บาท, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ขอโอนลดเป็นเงิน 15,000 บาท, โครงการส่งโรงเรียนและนักเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ขอโอนลดเป็นเงิน 10,500 บาท, โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเยาวชน
ขอโอนลดเป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและนั น ทนาการ
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขอโอนลดเป็ น เงิ น 7,200 บาท, ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากร (ครู อ าสา
พัฒนาการกีฬา) ขอโอนลดเป็นเงิน 20,000บาท, โครงการแข่งขันกีฬา-กรี ฑา
นักเรียนประจาปีฯ ขอโอนลดเป็นเงิน 10,000 บาท, โครงการครอบครัวกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ขอโอนลดเป็นเงิน 20,000 บาท, โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ขอโอนลดเป็นเงิน 17,500 บาท
แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและนั น ทนาการ
งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขอโอนลดเป็นเงิน 23,500
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บาท, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขอโอนลดเป็นเงิน 35,900 บาท, วัสดุการเกษตร ขอโอน
ลดเป็นเงิน 2,400 บาท
แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและนั น ทนากา ร
งบดาเนินการ หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าน้าประปา ขอโอนลดเป็นเงิน 100,000
บาท
แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอโอนลดเป็นเงิน
25,000 บาท
แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
งบดาเนินการ หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ขอโอนลดเป็นเงิน 150,000 บาท,
ค่าน้าประปา ขอโอนลดเป็นเงิน 100,000 บาท
รวมโอนลดเป็นเงินจานวน 3,000,000 บาท
เหตุผล
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภั ณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
2. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลา”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิ จารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 9 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสี ยง
1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 10
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเรื่องขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมกันเงินงบประมาณ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญท่านรองสุรเดชา ฟุ้งสาคร

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เพื่อ
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
แต่มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณรายการดังกล่าว เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
พร้ อ มขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณส าหรั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจาก
ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
จึงขอเสนอญัตติให้ สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการการพาณิชย์ งานตลาดสด งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 21,000 บาท
1....ค่าพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดใบพัด 24 นิ้ว ตั้งไว้ 21,000 บาท
สาหรับเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดใบพัด 24 นิ้ว จานวน 5
เครื่อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Welthy City) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่ องมือ เครื่ อ งใช้ และสถานที่ป ฎิบั ติง าน ให้ ส ะอาด เพียงพอ เหมาะสม มี
คุณภาพ
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ ตั้งตาม
เกณฑ์ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่กาหนดราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ใบพัดขนาด 24 นิ้ว
โอนลด
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาดูแลระบบไฟฟ้าและ
ประปา โอนลด 21,000 บาท
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เหตุผล
1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
2. เพื่อให้ เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 10 โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอ
กันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน) (กองช่าง)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โครงการจัดซื้อชุดป้ายไฟ LED แบบพกพา เนื่องจากการจราจรในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่ มีความหนาแน่น และเริ่มติดขัดมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่ วน
เวลา 07.00 – 08.00 น. และเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และในบางครั้ง ภายใน
เขตเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อเกิดฝนตกหนักจะทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันอยู่บ่อยครั้ง
ทาให้การจราจรไม่สามารถกระจายออกไปสู่ถนนสายอื่นๆได้เลย เทศบาลเมือง
กระบี่ จึ ง ได้ ติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณเตื อ นเหตุ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนที่จะสัญจรไปมาได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทา
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ความเดือดร้ อนของประชาชนที่จะสั ญจรไปมา จึงจาเป็นต้องขออนุมติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อชุดป้ายไฟ LED แบบ
พกพา จานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 80,000 บาท และขอกันเงินงบประมาณ
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) โดยขอเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อชุดป้ายไฟ LED แบบ
พกพา จานวน 2 ชุด เป็นจานวนเงิน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดป้าย
ไฟ LED แบบพกพา จานวน 2 ชุด ดังนี้
1. ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ จ านวน 80,000 บาท ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ ไ ว้ ใ นแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์โ ฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อชุดป้ายไฟ LED แบบ
พกพา จานวน 2 ชุด ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดป้ายไฟ LED
แบบพกพา ขนาด 800 มม. X 400 มม. X 100 มม. มี จ านวนหลอด LED
4,608 หลอดมีส ามสี ในตัวเดียว แบตเตอรี่ 20 AMP ชาร์ตเต็มที่อยู่ได้นาน 8
ชั่วโมง วัสดุทาจากอลูมิเนียม กันน้ากันฝุ่นละอองได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(2560-2561) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการ
พัฒ นาปรั บ ปรุ งและพัฒ นาเครื่องมือเครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบัติง านให้ เ พี ย งพอ
เหมาะสม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ ตั้ง
ตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะนอกเหนื อ จากบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
2. ขอโอนลดจากงบประมาณสานักปลัด งานงบกลาง รายจ่ายตามข้อผู กพัน
รายการโครงการปรับปรุงและพัฒ นาระบบจราจรในเขตเทศบาลให้ ได้มาตรฐาน
ตั้งไว้ 2,500,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,251,500 บาท ขอโอนลด
80,000 บาท
3. ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณโครงการจั ด ซื้ อ ชุ ด ป้ า ยไฟ LED แบบพกพา
เป็นจานวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
เหตุผล
1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้สาหรับติดตั้งบอกเหตุเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
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ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
4. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอกันเงิน
โครงการจั ด ซื้ อ ชุ ด ป้ า ยไฟ LED แบบพกพา เป็ น จ านวนเงิ น 80,000 บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่ก่ อ หนี้
ผูกพัน) ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 12

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 11 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง
1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) (กองช่าง)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายป้อมเพชร ครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ซึ่งสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ไปแล้ ว แต่ โ ดยที่ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ นการเบิก จ่ า ยเงิน ในบาง
โครงการและไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในบางโครงการให้ทันในปีงบประมาณ 2560
จึงจาเป็นต้องขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายโครงการและครุภัณฑ์ต่างๆ ต่อสภาเทศบาล
เมืองกระบี่ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นโครงการงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี โดยขอเสนอญัตติให้ ส ภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิจารณาตาม
หลักการและเหตุผลดังนี้
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หลักการ
ขออนุ มั ติ กั น เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการและครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ส าหรั บ ไว้ เ บิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีห นี้ผู กพัน) ซึ่งเป็นโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ดังนี้
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- รายการหลังคาคลุมรถซูซูกิ
จานวน
80,000 บาท
1.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- รายการค่ารถขุดตีนตะขาบ
จานวน 2,200,000 บาท
1.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคู่เมือง ซอย 7
จานวน 490,000 บาท
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนรวมใจชน ซอย 1 จานวน 252,000 บาท
- โครงการก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์
จานวน 1,500,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,522,000บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เหตุผล
1. เพื่อให้งบประมาณที่ มีอยู่ สามารถนามาใช้จ่ายงานในโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
2. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้ อ 59
ซึ่งกาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มรี ายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) จานวน 4,522,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 12 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง
1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 13
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(กองช่าง)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญ ท่านป้อมเพชร ครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งสภา
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการต่างๆ ประจาปี
พ.ศ. 2559 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง
กระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
และในคราวประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 แต่เนื่องจากเทศบาลเมือง
กระบี่ ได้ประกาศสอบราคาไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดมายื่นซองประมูลจ้าง จึงได้ยกเลิก
การสอบราคาจ้าง และได้ทบทวนราคาใหม่ไปแล้ว ทาให้เทศบาลเมืองกระบี่ไม่
สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้ จึงจาเป็นต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย
ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินในโครงการต่างๆ จานวน 6,660,000 บาท สาหรับ
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บริเวณควนม้าตั้ง จานวน1,500,000 บาท
- โครงการปรับปรุงถนนมหาราช จานวน 2,000,000 บาท
- โครงการก่อสร้างที่กลับรถถนนอุตรกิจ(บริเวณควนม้าตั้ง)จานวน 660,000 บาท
- โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ จานวน
2,500,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่อให้งบประมาณที่คงเหลืออยู่ สามารถนามาใช้จ่ายงานในโครงการต่างๆ
ให้บรรลุแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์
2. เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิ กจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
หมวด 5 ข้อ 57 วรรคสอง ซึ่งกาหนดไว้ว่า “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
มิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น”
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติ ขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 6,660,000 บาท (หกล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 14
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 13 โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และขอกันเงิน (กองวิชาการและแผนงาน)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์ ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เนื่ อ งด้ ว ยศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วัฒ นธรรมอั น ดามั น มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด หารถยนต์
ส่วนกลางสาหรับใช้ในการติดต่อราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่
หรือเดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการสาธิตการผลิตลูกปัดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับ
เชิ ญ ให้ เ ข้ า ร่ ว มแสดงนิ ท รรศการ จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ใ ห้ ส ภาเทศบาลเมื อ งกระบี่
พิจ ารณาขออนุ มัติโ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และขอกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ
ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งไว้ 722,000.00 บาท สาหรับเป็นค่า
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน เป็นรถยนต์ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซีหรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4
ประตู เป็ น กระบะส าเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับ อากาศ และราคารวมภาษี
สรรพสามิ ต ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร์ เ มื อ งมั่ ง คั่ ง ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้
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สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดาเนิ นการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ โครงการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท
ขอโอนลด 150,000.00 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,722,800
บาท ขอโอนลด 120,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการจัดงานสร้างสรรค์งานศิลปกรรมร่วมสมัย ตั้งไว้ 450,000 บาท ขอโอนลด
277,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งไว้
25,000 บาท ขอโอนลด 25,000 บาท
- โครงการสร้ างองค์ความรู้และพัฒ นาระบบเครือ ข่าย ศิล ปกรรมร่ว มสมัย ตั้งไว้
200,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท
- ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000 บาท ขอโอนลด 87,000.00 บาท
หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คงเหลือ 43,480.25 บาท ขอโอนลด
43,000.00 บาท
เหตุผล
1. เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
2. เพื่อถือปฏิบั ติ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุ มัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
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ขนส่ง ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ วงเงิน 722,000.00 บาท
แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

(เจ็ด

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 14 โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 15

ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2560 และกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายชาญณรงค์ ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายเทศมนตรี
ข้าพเจ้ าขอเสนอญัต ติ ข ออนุมั ติแ ก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงคาชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี พ.ศ.2560 และกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่สภาเทศบาลเมือง
กระบี่ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้ งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 ให้ กองวิช าการและแผนงาน โอนงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตั้งไว้ 22,000.00 บาท
แต่เนื่องจากในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ไปแล้ว นั้น ได้กาหนด
คุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นได้ จึงจาเป็นต้องแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วน ประกอบ
กับไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 และกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ไปเบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
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หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตั้งไว้ 22,000.00 บาท สาหรับเป็น
ค่าจั ดซื้อเครื่ องคอมพิว เตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1
หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ปรากฏตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุ ทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์***
ข้อความใหม่
ค่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๙ นิ้ว) ตั้งไว้ 22,000.00 บาท สาหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด สาหรับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน ๑
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดย
มี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าพื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า 3.8 GHz และมี ห น่ ว ย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard
Graphics
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1
หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ปรากฏตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุ ทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์***
เหตุผล
1. เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
2. เพื่อถือปฏิบั ติ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
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จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์
ค่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล วงเงิ น 22,000.00 บาท
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 15 โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 16
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กองการศึกษา)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายเทศมนตรี
เทศบาลเมืองกระบี่ มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นที่ระหว่างอาคาร
A และ อาคาร C ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เพื่อใช้เป็นอาคารรองรับ
การจัดแสดงภาพหมุนเวียนของศิลปิน เนื่องจากอาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอัน
ดามัน ที่จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการ
รองรับผลงานของศิลปิน จึงมีความจาเป็นต้องก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นที่ระหว่าง
อาคาร A และอาคาร C จานวน 1 หลัง ซึ่งเป็นงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม
แต่กองการศึกษาไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ไว้แต่
อย่างใด จึงได้ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และไม่สามารถจัดจ้างได้
ทัน ในปี งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงมีความจาเป็น
ต้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 1,520,000 บาท พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้ า งต่อเติมอาคารพื้น ที่ ร ะหว่า งอาคาร A และอาคาร C ศูน ย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน งบประมาณตั้งไว้ 1,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นที่ระหว่างอาคาร A และอาคาร Cศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จานวน 1 หลังพื้นที่ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า20.80 เมตร โดยมีเนื้องานประกอบด้วย งานโครงสร้าง และงาน
สถาปัตยกรรม รายละเอียดตามรายการประมาณการของเทศบาลเมืองกระบี่ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัช ญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง แนวทางการพัฒ นาการส่ งเสริม และพัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา
เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โอนลด
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ
ดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน โอนลดเป็นเงิน
1,477,500 บาท
2. แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่ น
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดงานเสริมสร้างความรู้ด้านศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปินท้องถิ่น โอนลดเป็นเงิน 42,500 บาท รวมโอนลดเป็นเงินจานวน
1,520,000 บาท
เหตุผล
1. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
2.ถือปฏิบั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา”
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 17

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 16 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง
1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองกระบี่ (พ.ศ.25602562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (กองวิชาการและแผนงาน)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญท่านชาญณรงค์ ครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองกระบี่
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ ๒ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ จึงขอเสนอญัตติ เพื่อแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติ
แล้วและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาที่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว และน าไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ้ ง สภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู รณาการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวัด
อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน”
จึงเสนอญัตตินี้เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบตามระเบียบที่กาหนดต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มี ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้รับทราบการแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
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ประธานสภาเทศบาล

เทศบาลเมืองกระบี่ (พ.ศ.2560-2562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 18

รับทราบ
ญั ต ติ เ รื่ อ งขอความเห็ น ชอบยื ม พั ส ดุ ค งรู ป รถยนต์ กู้ ภั ย เอนกประสงค์
(งานป้องกันฯ)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ มีความประสงค์ขอใช้รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๙๓๗ กระบี่ ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสานักงาน
เทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้ประสานงานกับสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่แล้ว สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กระบี่ ยินดีให้การสนับสนุนรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๙๓๗
กระบี่ จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบต่อสภายืมพัสดุคงรูปรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน
๘๐- ๖๙๓๗ กระบี่ ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ใน
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖1
เหตุผล
๑. เพื่ อ ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นด้ า นการกู้ ภั ย เพี ย งพอและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการกู้ภัยและดับเพลิง รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐ
๒. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริ ห ารราชการส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผอู้ ุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาขอความ
เห็นชอบยืมพัสดุคงรูปรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
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ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 19

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 18 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง
1 ท่าน
สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 เพื่อไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
(กองสวัสดิการสังคม)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายป้อมเพชร ครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ตามที่ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คมซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู้ สู ง อายุ ภ ายในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่และดูแลชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่ จึงมีความจาเป็นต้อง
มีการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่รวมกลุ่ม
ในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ,การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง,การส่งเสริมอาชีพ
และสวัสดิการรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน
และกิจ กรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ สู งอายุกองสวัส ดิการสั งคมมีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะธาราเพื่อจัดตั้งเป็น
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ.2560
เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) โดยขอเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุมัติตามหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะธาราตั้งไว้ 500,000.- บาท(-ห้าแสนบาทถ้วน-)
โดยขอโอนลดจากด้านบริหารงานทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้
199,200.- บาท คงเหลือ129,675.- บาท โอนลด 120,000.- บาท ค่าตอบแทน
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พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,618,920.- บาท คงเหลือ 158,201.- บาท โอนลด
20,000.- บาท หมวดค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 294,000.- บาท คงเหลือ
46,322.58 บาท โอนลด 25,000.- บาท หมวดค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000.-บาท คงเหลือ 24,513.13บาท โอนลด 20,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสร้างเครือข่าย อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งไว้ 200,000.บาท คงเหลือ 45,135.-บาท โอนลด 45,000.-บาท หมวดค่าวัสดุ วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือ19,377.- บาท โอนลด 13,000.- บาท วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000.-บาท คงเหลือ 29,018.85 บาท โอนลด
20,000.- บาท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 150,000.-บาท คงเหลือ
43,289.90 บาท โอนลด 27,000.- บาท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000.- บาท
คงเหลือ 10,871.- บาทโอนลด 10,000.- บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน ตั้งไว้ 50,000.บาท คงเหลือ 33,161.- บาทโอนลด 33,000.- บาท โครงการอบรมการล่องเรือ
แคนูเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งไว้40,000.-บาท คงเหลือ 25,000.- บาท โอนลด
25,000.- บาท โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้าตั้งไว้ 30,000.- บาท
คงเหลือ 20,000.- บาท โอนลด 20,000.- บาท โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ
ผสมผสาน ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือ 11,520.-บาท โอนลด 11,000.- บาท
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000.-บาท
คงเหลือ 20,000.-บาท โอนลด 20,000.-บาท หมวดค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือ 57,976.56 บาท โอนลด 50,000.-บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวดเงินเดือน
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 477,240.- บาท คงเหลือ 56,940.-บาท โอนลด
30,000.-บาท หมวดค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000.- บาท
โอนเพิ่ม 40,000.- บาท คงเหลือ 54,000.- บาท โอนลด 11,000.- บาท
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งไว้ 700,000.-บาท คงเหลือ 700,000.บาท โอนลด 596,000.-บาท
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2. ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่ อ เบิ ก จ่ า ยใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 (กรณี ไ ม่ มี ห นี้ ผู ก พั น ) ด้ า นบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด
ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคารอเนกป ระสงค์
สวนสาธารณะธารา ตั้งไว้ 1,096,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
เหตุผล
1. เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2. เพือ่ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558
ข้อ 59 กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็ น จะต้ อ งใช้จ่ ายเงินนั้ นต่ อ ไปอี ก ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.2560 ไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ และขออนุ มั ติ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ.2560 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(กรณีไม่มีห นี้ ผู กพัน) แผนงานสั งคมสงเคราะห์ งานสวัส ดิการสั งคมและสั ง คม
สงเคราะห์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะธารา
ตั้งไว้ 1,096,000.- บาท(-หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 20

นายวิโรจน์ หวานดี

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 19 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง
1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560
(กองคลัง)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายสุรเดชา ครับ
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ประธานสภาเทศบาล
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ และขอกั น เงิ น ไปเบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
เนื่องด้วยกองคลังมีความจาเป็นต้องจัดหารถยนต์ส่วนกลางสาหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการต่าง ๆ และในการออกไปจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ จึงขอเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอกั นเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหลักการ
และเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการค่ารถบรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน ตั้งไว้ 787,000 บาท เป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
-แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
รายการหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จานวน 1 หลัง ตั้งไว้ 34,000 บาท เป็นค่า
จัดซื้อหลังคาสาเร็จรูป ชนิดทาด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กมีช่องลมพร้อมกระจก
เลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐาน
นั่งพื้น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา
ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ ส ะอาด เพียงพอ
เหมาะสม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ ***ตั้ง
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดาเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิ บัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ โครงการจัดทาแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งไว้
280,000 บาท ขอโอนลด 70,000 บาท
โครงการจัดประชุมตามนโยบายผู้บริหาร นโยบายจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือนโยบาย
รัฐบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท
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โครงการเทศบาลพบประชาชนและสื่ อ มวลชน ตั้ ง ไว้ 50,000 บาท ขอโอนลด
50,000 บาท
โครงการประชาสั มพันธ์ภาพลั กษณ์เมืองกระบี่ ตั้งไว้ 150,000 บาท ขอโอนลด
20,000 บาท
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่า
ใช้สอยประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 200,000 บาท ขอโอนลด 91,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ตั้งไว้ 250,000 บาท ขอโอนลด 250,000 บาท
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจรในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ตั้งไว้
2,500,000 บาท ขอโอนลด 300,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอน ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
2. เพื่อถือปฏิบั ติ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุมัติ ให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ วงเงิน 787,000.00 บาท (เจ็ด
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน วงเงิน 34,000
บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นายวิโรจน์ หวานดี

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
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ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 21

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 20 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง
1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอ
กันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่า ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) (กองช่าง)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายป้อมเพชร ครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 7 โครงการ คื อ โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนเข้ า สถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนละงู โครงการปรับปรุง
ถนนละงู ซอย 5 โครงการก่อสร้างถนนห้วยน้าแดง ซอย 10 โครงการก่อสร้าง
ถนนห้วยน้าเขียว ซอย 2 โครงการปรับปรุงถนนสาราญ และโครงการปรับปรุงถนน
กระบี่ ซอย 20 เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงไปแล้ว
บางส่ ว น แต่ ยั ง มี บ างส่ ว นที่ ช ารุ ด ทรุ ด โทรมไปตามสภาพการใช้ ง านยั ง ไม่ มี
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ทาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง
สายดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก บางจุดยังเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อสัญจรไปมาอาจทา
ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่โดยที่ เทศบาลเมืองกระบี่ ไม่ได้ตั้ง งบประมาณเพื่อ
การนี้ไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยไปตั้ ง จ่ า ยเป็ นรายการใหม่
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าถนนละงู โครงการปรับปรุงถนนละงู ซอย 5 โครงการก่อสร้างถนนห้วย
น้าแดง ซอย 10 โครงการก่อสร้างถนนห้วยน้าเขียว ซอย 2 โครงการปรับปรุง
ถนนสาราญ และโครงการปรับปรุงถนนกระบี่ ซอย 20 จานวน 3,707,000 บาท
และขอกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
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1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
เคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ า ง
จานวน 7 โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้
1.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 1,210,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่
ตั้งไว้ 1,210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
1 – 10 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมทางเชื่อม 2 จุด มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,210 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
เมืองปลอดภัยแนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอานวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
1.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 375,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างคูระบายน้าถนนละงู ตั้งไว้ 375,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้า คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 75 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัยแนว
ทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า
คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอานวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
1.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 270,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงถนนละงู ซอย 5 ตั้งไว้ 270,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรไหล่ทางพร้อมปูทับผิวทางเดิมเป็นผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างรวม 5 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
875 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
เมืองปลอดภัยแนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่าเทียบเรือ สิ่งอานวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
1.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 280,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งถนนห้ ว ยน้ าแดง ซอย 10 ตั้ ง ไว้
280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร
ยาว 85 เมตร หรือมีพื้นที่ผิ ว จราจรไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ปรากฏใน
แผนพัฒ นาสามปี (2560 - 2562) ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัยแนวทางการ
พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้ า ทางระบายน้า คูคลอง
ท่าเทียบเรือ สิ่งอานวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
1.5 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 850,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งถนนห้ ว ยน้ าเขี ย ว ซอ ย 2 ตั้ ง ไว้
850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร
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ยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร ปรากฏใน
แผนพัฒ นาสามปี (2560 - 2562) ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัยแนวทางการ
พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง
ท่าเทียบเรือ สิ่งอานวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
1.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 500,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงถนนสาราญ ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 6 เมตร ยาว 320
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (2560 - 2562) ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัยแนวทางการพัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลองท่าเทียบเรือ สิ่ง
อานวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
1.7 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 222,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงถนนกระบี่ ซอย 20 ตั้งไว้ 222,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว
213 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว จราจรไม่น้ อ ยกว่า 852 ตารางเมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัยแนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้าคูคลอง ท่าเทียบ
เรือ สิ่งอานวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
2. ขอโอนลดจากงบประมาณสานักปลัด
2.1
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
รายการรถบรรทุ ก น้าดับเพลิ ง ตั้งไว้ 4,500,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ
2,000,000 บาท ขอโอนลด 2,000,000 บาท
3. ขอโอนลดจากงบประมาณกองช่าง
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,168,560 บาท งบประมาณคงเหลือ 563,134.83 บาท
ขอโอนลด 270,000 บาท หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 1,400,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 613,677.26 บาท ขอโอนลด
400,000 บาท หมวดค่ า วั ส ดุ ประเภทค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ตั้ ง ไว้
1,100,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ 274,757.31 บาท ขอโอนลด
220,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุ ดหนุ นส่ ว นราชการ ตั้งไว้
1,250,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ 212,250.50 บาท ขอโอนลด
163,000 บาท
3.2 แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานสวนสาธารณะ หมวดเงิ น เดื อ น
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,731,120 บาท งบประมาณคงเหลือ
694,692.80 บาท ขอโอนลด 300,000 บาท หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุ
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ก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 21,964 บาท ขอโอนลด
20,000 บาท
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 459,467.38 บาท ขอโอนลด 134,000 บาท หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 626,100 บาท
งบประมาณคงเหลือ 409,702 บาท ขอโอนลด 200,000 บาท
4. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
1. โครงการปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนละงู 3. โครงการปรับปรุงถนนละงู
ซอย 5 4.โครงการก่อสร้างถนนห้วยน้าแดง ซอย 10 5.โครงการก่อสร้างถนน
ห้วยน้าเขียว ซอย 2 6.โครงการปรับ ปรุงถนนสาราญ และ7. โครงการปรับปรุง
ถนนกระบี่ ซอย 20 เป็นจานวนเงิน 3,707,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดพัน
บาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
เหตุผล
1. เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
4. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก ษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1. โครงการ
ปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ 2. โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้าถนนละงู 3. โครงการปรับปรุงถนนละงู ซอย 5 4.โครงการก่อสร้างถนนห้วย
น้าแดง ซอย 10 5.โครงการก่อสร้างถนนห้วยน้าเขียว ซอย 2 6.โครงการปรับปรุง
ถนนส าราญ และ 7. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนกระบี่ ซอย 20 เป็ น จ านวนเงิ น
3,707,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อไป
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 21 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1
ท่าน
มติที่ประชุม สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 22 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) (กองช่าง)
นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายป้อมเพชร ครับ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณเพื่ อ เบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) โครงการประติมากรรมจระเข้ตัว
สุดท้าย ซึ่งสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2560 ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ไปแล้ ว และขณะนี้ ใ กล้ สิ้ น ปี ง บประมาณ
เทศบาลเมื อ งกระบี่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ของโครงการนี้ แ ละไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันให้ทันในปีงบประมาณ 2560 จึงจาเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการประติ ม ากรรมจระเข้ ตั ว สุ ด ท้ า ยไปเบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่
พิจารณาตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายโครงการประติมากรรมจระเข้ตัวสุดท้าย จานวน
2,000,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
สาหรับไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
เหตุผล
1. เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่ สามารถนามาใช้จ่ายงานในโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
2.เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 โครงการประติมากรรมจระเข้ตัวสุดท้าย
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จานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อไป

นายวิโรจน์ หวานดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 22 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง
1 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 23

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ (กองช่าง)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ
เชิญ นายป้อมเพชร ครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายเทศมนตรี
ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณ งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โครงการตามมาตรการสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อใช้ในราชการตามโครงการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ ท ะเล
กิจกรรมเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว
ระดับโลก งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 3 รายการ โดยมอบให้เทศบาลเมืองกระบี่เป็นผู้ดูแลรักษา
และรับผิดชอบ เพื่อนามาใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองกระบี่ ดังนั้น เทศบาล
เมืองกระบี่ จึ งมีความจาเป็นต้อ งเสนอญัตติ ข อความเห็ นชอบรับ มอบครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะ จานวน 3 รายการ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกระบี่ต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ จานวน 3 รายการ เพื่ อให้เทศบาล
เมืองกระบี่ ดูแลรั บผิ ดชอบและนามาใช้ในกิจ การของเทศบาลเมืองกระบี่ ตาม
รายละเอียดดังนี้
1. รถขุดไฮโดรลิค ตีนตะขาบ (แบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
จานวน 1 คัน งบประมาณ 4,000,000 บาท
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2. รถบรรทุกสิบล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลาจานวน 2 คัน งบประมาณ 8,000,000
บาท
3. รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ขนาด 15,000 ลิตร จานวน 1 คัน งบประมาณ
5,000,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17 ,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
เหตุผล
1. เพื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่ ได้นามาใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองกระบี่
2. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560มาตรา 122 กาหนดไว้ว่า “ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบข้อบัง คับ ประกาศ
ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้ ว แต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐ มนตรี ที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้
บั งคับ ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติ ขอ
ความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ จานวน 3 รายการ ต่อสภาเทศบาลเมือง
กระบี่ ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 24

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ขอบกั บ ญั ต ติ
ระเบียบวาระที่ 23 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออก
เสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 เพื่อไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณี ไ ม่ มี ห นี้ ผู ก พั น )
(กองการศึกษา)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
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รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองกระบี่ มีความประสงค์ที่จะดาเนินการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร
เชื่อมระหว่างอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 6 พื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 9 x 31
เมตร สาหรับโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแก่เด็กนักเรียนได้มีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า แต่เนื่องจาก
กองการศึกษาไม่ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แต่อย่างใดจึงมีความจาเป็นที่จะขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่พร้อม
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 เพื่อไปเบิกจ่ายใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 (กรณี ไ ม่ มี ห นี้ ผู ก พั น ) เป็ น เงิ น 130,000 บาท ตาม
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 2 และ
อาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง งบประมาณตั้งไว้ 130,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งงานเทพื้ น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พื้ น ที่ ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า
9 x 31 เมตร รายละเอียดตามรายการประมาณการของเทศบาลเมืองกระบี่ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัช ญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง แนวทางการพัฒ นาการส่ งเสริม และพัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา
เพื่อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดาเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD) โอนลดเป็นเงิน 130,000 บาท
เหตุผล
5. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด
4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
6. ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
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พ.ศ.2557 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ ายรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 25

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 24 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 17 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน
งด
ออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติการรื้อถอนแผ่นหลังคาคลุมทางเดินศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันและ
การจาหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ เชิญนายชาญณรงค์ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายเทศมนตรี
ตามที่ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ ได้ รั บ โอนทรั พ ย์ สิ น อาคารแสดงนิ ท รรศการ
(อาคาร A ) และอาคารศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ (อาคาร B ) พร้อม
ทั้งหลังคาคลุมทางเดินศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ติดตั้งระหว่างอาคาร
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 แต่ปัจจุบันแผ่นหลังคาทางเดินระหว่าง
อาคารทั้งสองหลั งช ารุ ด และเสื่ อมสภาพ ประกอบกับเทศบาลจะดาเนิ น การ
ก่อสร้างหลังคาคลุมขึ้นมาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
อาร์ตโอลิมปิกในปี พ.ศ. 2561 เทศบาลจึงได้อนุมัติให้รื้อถอน พร้อมดาเนินการ
จาหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง คือ
หลักการ
ดาเนินการรื้ อถอน พร้อมดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องดังกล่ าว ตาม
รายการ ดังนี้ คือ
1. แผ่นหลังคาคลุมทั้งหมด
2. โครงเหล็กบางส่วน
เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 214
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อโปรดทราบ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามบ้างครับ เชิญครับ
หากไม่มีผมญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบนะครับ
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 26
นายวิโรจน์ หวานดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ หวานดี

สภาเทศบาลรับทราบ

ญัตติอื่น ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือปรึกษา
ตลอดจนมีเรื่องที่จะเสนอแนะให้ที่ประชุมสภาเทศบาลก็ขอเชิญครับ
เสนอแนะ (หากมี)
สาหรับในวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขออาราธนาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญตลอดไปครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ
**************************
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เลิกประชุมเวลา 18.55 น.
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคธา

ชัยสุวรรณ)

(ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายรณภูมิ

เอ่งฉ้วน)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอิทธิชัย ตันบุตร)

สภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
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(นายวิโรจน์ หวานดี)

