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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 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. นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
13. นายรณภูมิ
เอ่งฉ้วน
14. นายสิสิทธิ์
เกี่ยวข้อง
15. สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
16. นายอารีย์
หนูรินทร์
17. นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
18. นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา
19. นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์
20. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกระบี่

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนวัฒน์
2. นายสุนทร
3. นายอิทธิชัย

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่

ตราเต็ง
ภูเก้าล้วน
ตันบุตร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
2. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
3. ร.ต.ต. เสริมชัย คงบัน
4. นายกฤษฏา สถิตย์ภาคีกุล
5. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
6. นางสาวรัตติกาล เครือหลี

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง

(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลากิจ)
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7. นางอังคณา
สืบวิเศษ
8. นางสุวรรณี
คงสอน
9. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
10. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
11. นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
12. นายมะยูกี
มะเซ็ง
13. นายวิรัตน์
จุติประภาค
14. นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
15. นางเยาวเรศ ตันเลียง
16. นางสาวศิริวรรณ มากดวง
17. นางสาวอมรรัตน์ หาญชนะ
18. นายปรีชา
พลเดช
19. ร.ต.ท.ระวิ
แพรกปาน
20. นายบุญธรรม ศรีเผด็จ
21. นางขวัญฤดี เดชะรัฐ
22. นายพิเชษฐ
ชายกุล
23. นายโสภิต
สิทธิเวช
24. นายพงษ์เดช หวานดี
25. นางวันดี
บัวผัน
26. นายณรงค์ธรรม แตงอ่อน

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
รก.ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์
ประธานชุมชนบ้านท่าแดง
ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง
ประธานชุมชนปานุราช
ประธานชุมชนรวมใจชน
ประธาน อสม. บ้านทุ่งโหลง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ประกอบการตลาดสดมหาราช
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้
ถึงเวลานั ดประชุ มสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัย ที่ 4 ประจ าปี ๒๕61 และได้
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ.2554 ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาซึ่งครบองค์ประชุม จึงขอกราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ
ประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่าน
ผู้ อ านวยการกอง หั ว หน้ า ฝ่ า ย เจ้ า หน้ า ที่ ก อง/ฝ่ า ย ผู้ จั ด การสถานธนานุ บ าล
ผู้อานวยการสถานศึกษา ท่านประธานชุมชน และท่านผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุม
/ในวันนี้…
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ในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.
๒๕61 ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีอยู่ 2 เรื่อง ดังนี้
1.เรื่องการมอบเกียรติบัตรเชิดชูการ ทาความดี ด้ว ยหัวใจให้บุคคลทั้ง 2 ท่าน
ได้แก่ นางสาววันดี บัวผัน ผู้ประกอบการตลาดสดมหาราช โซนผลไม้ที่เจอกระเป๋า
สตางค์พร้อมเงินและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของนางสาวประภา เล็กกุล เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ส่งมอบคืนให้เจ้าของในวันเดียวกัน
และนายณรงค์ธรรม แตงอ่อน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งได้
เก็ บ กระเป๋ า ของนั กท่ อ งเที่ย วที่ ได้ ลื ม ไว้ ส่ ง ให้ กั บ เจ้า หน้ า ที่ต ารวจเพื่ อ ส่ ง คื น ให้
เจ้าของ และขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลทั้ง
2 ท่าน ในโอกาสต่อไป เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้มอบเกียรติบัตรและกล่าว
เชิดชูการทาความดีของบุคคลทั้ง 2 ท่านครับ
2.ญั ต ติ ร ะเบี ย บวาระที่ 12 ขอเปลี่ ย นบั ญ ชี ร ายละเอีย ดแนบท้ า ยทั้ งชุ ด แทนที่
ของเดิม โดยเอกสารดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้จัดวางไว้บนโต๊ะของท่านสมาชิกสภาทุก
ท่านแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ต้องขอบคุณ คุณวันดี บัวผัน ผู้ประกอบการตลาดสด ที่ได้เก็บกระเป๋าสตางค์
พร้อมเงินและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไว้และส่งคืนเจ้าของ พร้อมทั้งคุณ ณรงค์ธรรม
แตงอ่อน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้เก็บกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่ได้
ลืมไว้ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อส่งคืนให้เจ้าของ ถือเป็นความดีที่ควรยกย่อง
อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือบัตรต่างๆ หากผู้ใดทาหล่นไว้แล้ว จะมีความรู้สึก
ตรงกันทุกคนว่าขาดปัจจัยสาคัญ แม้แต่จะซื้อของในตลาดสดก็ไม่ได้ ใช้บัตรต่างๆ ก็
ไม่ได้ การกระทาครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ตรงกับคาขวัญของเมืองกระบี่คือ กระบี่เมือง
น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และคนกระบี่ดีทุกคน และจะทาให้ความรู้สึกของเจ้าของเองรู้สึก
ว่าเมืองนี้ผู้คนที่นี่ไม่ทาให้เกิดความผิดหวัง เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าใครที่เดินทางมา
กระบี่ทุกคน เรื่องที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นทาให้เราได้รับการดูแลของผู้คนเมืองกระบี่ และ
ขอให้ได้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไปต่อไป ขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
เนื่องจากในช่วงเวลาที่เราได้ไปดูงานการจัดการขยะที่จังหวัดขอนแก่น และ
ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์เหรียญตลอดจนนิทรรศรัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญที่เราได้
นามาประยุกต์ใช้และเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ตัดสินใจว่าสิ่งต่างๆ ที่เราได้ไปเห็นมานั้น
เรื่องของขยะต่างๆ เราควรจะตัดสินใจอย่างไร หลายๆ วันมานี้จะเห็นว่าทางด้าน
ชุมชนบ้านในในช่องและภายใต้แกนนาของแกนนาชุมชนที่นั่นตลอดเวลาที่ได้มีการ
เรียกร้องขอให้มีการตรวจสอบต่างๆ เรื่องเหล่านี้ทามาตลอด และได้มีแกนนาอีก
/ส่วนหนึ่ง…

4

ส่วนหนึ่งที่เข้ามาและเป็นแกนนาที่ค่อนข้างที่จะใช้สื่อทาให้เกิดความรู้สึก หากคนไม่
รู้ทาให้เกิดความเสียหาย ผมอยากจะเปิดวิดีโอให้ที่ประชุมได้ดู ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อหลายๆ ปีก่อนจากการที่เราขาดเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลของเรานั้นได้
เสียไปตามสภาพการใช้งาน และนอกจากนั้นจากการใช้งานเป็นสิบกว่าปี ทาให้ต้อง
ซ่อม นอกจากส่วนนั้นแล้ว การทิ้งขยะที่บ่อฝังกลับขยะของเรานั้น แต่ก่อนเรานั้นทิ้ง
เองของเราเอง แต่ม าหลั งๆ ทุกๆ ส่ ว นได้มารวมกันทิ้งที่นี่ ขออนุญาตเปิดวิดีโ อ
ดังกล่าวเพื่ออธิบายให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อเข้าไปยังบ่อฝังกลบขยะในช่วงเวลา
ดังกล่าวขยะจะล้นข้างๆ บริเวณทั้งชั่งน้าหนักและล้น ไปถึงบ่อที่ 2 ที่อยู่ข้างบนใน
ช่วงเวลาที่เราเห็นเครื่องจักรกลนั้นเมื่อเราขาดซึ่งจักรกลแล้ว ขยะจะไปกองๆ เป็น
ภูเขา หลังจากที่เราได้มีการพูดคุยเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 บอกว่าภายใน 90 วัน
เราจะดาเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะตกค้าง สุนัข น้าเสีย กลิ่น
พาหะนาโรค หลังจากที่ได้เข้าไปดาเนินการแล้ว ปีที่แล้วเราได้มีการดาเนินการต่อ
เนื่องมาจาก 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาจนกระทั่งเดือน พ.ย. 2560 เราได้รีบเครื่องจักรมา
ทั้งหมด คื อรถแบ็ค โฮ 1 คั น แทรกเตอร์ 1 คัน รถสิ บล้ อ 2 เพลา 2 คั น และ
รถบรรทุกน้า 1 คัน เข้าไปดาเนินการเราสามารถดาเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ขยะจะถูกฝังทั้งหมด เรื่องน้าเสียเราได้บริหารจัดการเติมอากาศเข้าไปมีการเติม EM
บอลเข้าไป เรื่องสุนัขได้ทาการบริหารจัดการ ซึ่งตรงนี้จะให้ดูว่าสภาพของบ่อขยะ
นั้นเป็นอย่างไรและได้ชี้แจงลงไปใน youtube และขออนุญาตท่านประธานสภาฯ
ขออนุญาตเปิด youtube ให้ดูเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราสื่อออกไปนั้นกับสิ่งที่เขาได้มา
เห็นและออกมาสื่อว่าเทศบาลเมืองกระบี่ไม่ดาเนินการให้ เทศบาลเมืองกระบี่นั้น
สร้างปัญหาทาให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทั้งน้าเสียทั้งเรื่องกลิ่ น
รวมถึงขยะต่างๆ ขออนุญาตเปิดวิดีโอใน youtube ต่อไปครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ คิดว่าที่ประชุมแห่งนี้คงจะได้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว นายกเทศมนตรีมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกบ้างไหม
ก็ขอเชิญครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ วันนั้นได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เก็บขนขยะ และมีการสัมภาษณ์ต่างๆ ที่เราได้เห็นเป็น
กองๆ นั่นคือขยะที่เราคัดแยกแล้วอยู่ในถุง เมื่อถึงเวลาก็ขนลงไป ส่วนขยะใหม่ที่มา
ต้องรอเขาเก็บก่อน เมื่อเก็บแล้วเราจะค่อยดันขยะ แต่ละวันถ้าหากฝนไม่ตกลงมาไม่
มีขยะตกค้าง เราสามารถขนนาดินขึ้นมากลบฝังได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาหากมีเวลาลองแวะเข้าไปดู ไปเยี่ยมผู้ที่ทางานอยู่ที่
นั่น พร้อมทั้งไปสอบถามคนที่เขามีอาชีพในการเก็บขยะ แยกขยะ ที่อยู่ที่นั่นเป็น
เวลา 18 ปี บางคนก็ 20 ปีแล้ว เพราะเราไปฝังกลบตั้งแต่ 2540 ในส่วนนี้ ถือว่า
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่เราต้องได้มีการที่เห็ นรู้ปัญหาจริง และสภาพพื้นที่ในปัจจุบันเรา
สามารถที่จะไปพูดคุยและสามารถที่จะไปอธิบายให้กับคนทั่วไปได้ ถ้าเรามองไม่เห็น
เราก็พูดไม่ถูก
/การเดินทาง…
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การเดินทางไปศึกษาดูงานที่ขอนแก่นนั้น เราสามารถพูดได้ และอธิบายได้
แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
คิดว่าสมาชิกสภาทุกท่านคงได้นาไปประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้พี่น้องประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองรับทราบด้วย ขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 2

ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล เสนอผลตรวจรายงานการ
ประชุม เชิญคุณคธา ชัยสุวรรณ

นายคธา ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลมาทาหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2561 ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่ประชุมได้
แต่งตั้ง นายอิทธิชัย ตันบุตร เป็นประธาน นายรณภูมิ เอ่งฉ้วน นายตรีปพัฒน์
โชคชั ย วิ ทั ศ น์ สิ บ เอกเกี ย รติ ชั ย แซ่ อุ้ ย เป็ น กรรมการ และกระผมนายคธา
ชัยสุวรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ จากการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมการจึง
ได้น าผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เสนอเพื่อให้ ส ภาเทศบาล
พิจารณารับรองต่อไป

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง ก็ขอเชิญ
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2561 ถูกต้อง โปรดยกมือครับ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน ท่านใด
ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 โดยมิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น เพื่ อ ไปจ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
(กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไป
รองนายกเทศมนตรี
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
/2561...
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2561 โดยมิ ได้ ก่ อหนี้ ผู กพั น เพื่ อไปจ่ ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรี ย น
ประธานสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
พร้อมกัน เงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ให้สามารถ
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงานและเพื่อการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แต่เนื่องจากไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ใช้จ่ายเพื่อการนี้ จึงมีความจาเป็นต้อง ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และขอกันเงินไปเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่เป็นเงิน 259,900 .- บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
1. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2
(33 หน้า/นาที)
*ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด เป็ น
เงิน 15,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.2 โต๊ ะ ส านั ก งานแบบชุ ด (ระดั บ 7-9) ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 180X180X70
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท
1.3 เก้ า อี้ ส านั ก งานแบบมี ล้ อ เลื่ อ นขาเหล็ ก (ระดั บ 7-9) ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
60X70X100 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,900 บาท
1.4 เก้ า อี้ ส านั ก งานแบบมี ล้ อ เลื่ อ นขาเหล็ ก (ระดั บ 3-6) ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
55X60X90 เซนติเมตร จานวน 5 ตัว เป็นเงิน 19,500 บาท
1.5 ตู้ เ หล็ ก เก็ บ เอกสารชนิ ด บานเลื่ อ นกระจก 2 ตอนเตี้ ย ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
80X40X80 เซนติเมตร จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 9,000 บาท
/1.6 ตู้เหล็ก...
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1.6 ตู้ เ หล็ ก เก็ บ เอกสารชนิ ด บานเปิ ด กระจกใส 4 ช่ อ งสู ง ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
W80XD40XH180 เซนติเมตร จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 12,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.7 เครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพา จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท
หน่วยความจาภายในไม่น้อยกว่า 3 GB FILE รองรับ MP3 จอภาพแบบ DISPLAY
TYPE OLED บันทึกเสียงได้ BATTERY TYPE AAA หน่วยความจาภายนอก MICRO
SD CARD เล่นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 134 ชั่วโมง มีการเชื่อมต่อ USB
โดยลาดับที่ 1.2-1.7 *ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ครุภัณฑ์สานักงาน
2.1 ชุดโต๊ะประชุมไม่เกิน 10 คน ขนาดไม่น้อยกว่า 250X120X70 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท
2.2 เก้ า อี้ ห้ อ งประชุ ม แบบมี ล้ อ เลื่ อ นขาเหล็ ก ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 55X60X90
เซนติเมตร จานวน 8 ตัว เป็นเงิน 28,000 บาท
2.3 ชุดรับแขกประจาสานักงาน แบบบุหนัง 3+1+1 พร้อมโต๊ะกลาง ประกอบด้วย
โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 150X60X70 เซนติเมตร โซฟา 1 ที่ นั่ ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 45X60X70 เซนติเมตร โต๊ะกลางไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60X45X40
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท
2.4 โต๊ะไม้วางของอเนกประสงค์ตัวเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 40X45X70 เซนติเมตร
จานวน 2 ตัว เป็นเงิน 5,800 บาท
2.5 ชุด เคาเตอร์ ครัว ส าเร็จรูป ขนาดไม่ น้อยกว่า 120X60X180 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท
2.6 ตู้เ หล็ ก เก็บ เอกสาร 6 ลิ้ น ชั ก ขนาดไม่ น้ อยกว่ า 30X40X80 เซนติเ มตร
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,500 บาท
2.7 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 30X40X120 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,500 บาท
2.8 ตู้ไม้เก็บเอกสารชนิดบานเปิดสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 80X40X180 เซนติเมตร
จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 11,800 บาท
2.9 ตู้ไม้เก็บเอกสารชนิดบานเปิดเตี้ย
ขนาดไม่น้อยกว่า 80X40X80
เซนติเมตร จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 6,400 บาท
2.10 ฉากกั้นห้องเก็บพับได้ แบบ 4 พับ ขนาดไม่น้อยกว่า 120X160 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,500 บาท
2.11 ตู้ยา ขนาดไม่น้อยกว่า 30X12X40 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน
1,500 บาท
/2.12 เครื่อง…
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2.12 เครื่องรับโทรศัพท์แบบมีจอ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท ชนิด
หน้าจอหลักแบบ LCD ไม่น้อยกว่า 2 SIP Account สามารถเชื่อมต่อ LAN ได้
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.14 โคมไฟตั้งโต๊ะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า40 เซนติเมตร จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 17,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.15 เครื่องเล่น DVD พร้อมชุดลาโพง จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท
สามารถรองรับ FM-AM Radio / CD / DVD / MP3 / Bluetooth มีหน่วยความจา
ภายในไม่น้อยกว่า 2 GB พร้อม USB Port
โดยลาดับที่ 2.1-2.15 *ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์*
โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป
หมวดค่าใช้สอย ประเภทบารุงรักษาและซ่อมแซม คงเหลือ 294,714.22 .-บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสี่พัน เจ็ดร้อยสิบสี่บาทจุดสองสองสตางค์) ขอโอนลด 259,900 .- บาท
(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
๑. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”
๒. เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 5 การกันเงิน ข้อ
๕๙ "ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ๒๕๖๑ ไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน 259,900 .- บาท
/สองแสน...
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(สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุ ณท่านรองสุ รเดชา มีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิป รายในญัต ติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 3 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 3 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 13 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 2 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 13 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองคลัง)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รองนายกเทศมนตรี
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียน
ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงิน
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องด้วยกองคลังมีความจาเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในสังกัด
กองคลัง ที่ยังไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานราชการซึ่งเป็นบุคลากรเข้ารับ
ราชการใหม่ จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ใ ห้ ส ภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 31,500 บาท ประกอบด้วย
1. โต๊ะทางาน ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานแบบเหล็ก จานวน 3 ตัว สาหรับงานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน มีรายละเอียดดังนี้
- โต๊ะทางานแบบเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 120 * 69.1 * 74 ซม.
*** ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่
/ตั้งตาม…
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*** ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กาหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
2. เก้าอี้สานักงาน ตั้งไว้ 7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว สาหรับงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
มีรายละเอียดดังนี้
- เก้าอี้สานักงาน ปรับสูง-ต่าได้ ขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 58 * 60 *
88 ซม.
*** ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่
*** ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กาหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ตัว สาหรับงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
มีรายละเอียดดังนี้
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80*58.8*74 ซม. หน้าโต๊ะพ่นสีอีพ๊อกซี่
*** ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่
*** ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กาหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 55,500 บาท ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตั้งไว้ 48,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 3 เครื่อง สาหรับ
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1
หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
/- มีแป้นพิมพ์…
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
*** ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่
*** ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง สาหรับงาน
พัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
*** ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่
*** ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โดยโอนลดจากด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น
- โครงการจัดการประชุมตามนโยบายผู้บริหาร นโยบายจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค
หรือนโยบายรัฐบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท คงเหลือ 54,551.80 บาท
ขอโอนลด จานวน 50,000 บาท
- โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งไว้ 30,000 บาท คงเหลือ
30,000 บาท
ขอโอนลด จานวน 20,000 บาท
หมวดค่ า สาธารณู ป โภค ประเภทค่ า บริ ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคม ตั้ ง ไว้
20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด จานวน 17,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี 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 ซึ่งกาหนดไว้ว่าการโอนเงินงบประมาณ
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
คุณภาพเปลี่ ย น หรือโอนไปตั้งจ่ า ยรายการใหม่ ให้ เป็ นอานาจอนุ มัติของสภา
ท้องถิ่น
2. เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
/ส่วนท้องถิ่น...
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็ น จะต้องใช้เงิ นนั้น ต่อไปอีก ให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อน าเสนอสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห้ โ อน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าครุภัณฑ์
สานักงาน ค่าโต๊ะทางาน วงเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน-บาทถ้วน) ค่า
เก้ า อี้ ส านั ก งาน วงเงิ น 7,500 บาท (เจ็ ด พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ค่ า โต๊ ะ
คอมพิวเตอร์ วงเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน วงเงิน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปด
พันบาทถ้วน) และค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA วงเงิน 7,500 บาท
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุ ณท่านรองสุ รเดชา มีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิป รายในญัต ติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 4 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอกัน
เงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
(กองช่าง)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และ
รองนายกเทศมนตรี
ขอกันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุ มัติโ อนเงิน งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เนื่องจากถนนภายใน
โรงเรียนได้เกิดชารุดเสียหายไปบางส่วน ซึ่งเกิดจากรถบรรทุกและเครื่องจักรกล
ต่างๆ วิ่งใช้งานในช่วงทาการก่อสร้างอาคารภายในโรงเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองที่ใช้ถนนในการ
รับ-ส่งนักเรียน จึงจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4
มหาราช จานวน 1,100,000 บาท และขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) โดยขอ
เสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ตามรายละเอียด ดังนี้
1.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 1,100,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
ตั้งไว้ 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน
เทศบาล 4 มหาราช ก่อสร้างถนนส่วนที่ชารุดเป็นหลุมบ่อและปูแอสฟัลท์ติดทับผิว
จราจรเดิม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรรวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 90 ตารางเมตร
2.ขอโอนลดจากงบประมาณกองการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 1,226,000 บาท ขอโอนลด 1,100,000 บาท
3.ขออนุ มัติกั น เงิ นงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับ ปรุง ซ่อ มแซมถนนภายใน
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เป็นจานวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
เหตุผล
1. เพื่อปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองในการสัญจรไปมา
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
จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ซึ่งกาหนด
ไว้ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผู ก พัน แต่ มีค วามจาเป็ น จะต้อ งใช้ จ่า ยเงิ นนั้ นต่ อ ไปอีก ให้ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
/จึงเรียน…
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุ มัติโ อนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้ านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 5 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ซึ่ง
งบประมาณจากของเดิ ม ก็ ไ ด้ ท าไว้ แ ล้ ว และงบประมาณซ่ อ มแซมจ านวน
1,100,000 บาท วงเงินเยอะอยู่ ในพื้นที่ในเนื้องาน 1,312 ตารางเมตร และตี
เส้นจราจรไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร. ไม่ทราบว่ามีรูปแบบให้เพื่อสมาชิกสภาได้
เห็นหรือไม่ ว่ากว้างและยาวเท่าไหร่ เพราะพื้นที่ในโรงเรียนเทศบาล 4 ก็ไมได้เยอะ
แต่ใช้งบประมาณจานวนมาก ขอสอบถามครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ในญัตติระเบียบวาระที่ 5 ขอเรียนให้ทราบว่า เรื่องนี้ท่านสมาชิกสภาทุก
ประธานสภาเทศบาล ท่านได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เพียงแต่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และขอกันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เท่านั้น เชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอเชิญครับ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล ในญัตตินี้เนื่องจากเป็นการกันเงินไว้เพื่อดาเนินการในปีต่อไป เพราะฉะนั้นในส่วน
ของรายละเอียดกาลังเร่งจัดทา หากไม่รีบดาเนินการกันเงินไว้เงินนั้นจะตกและ
จะต้ อ งท าอย่ า งนี้ ไ ว้ ต ามระเบี ย บในชั้ น นี้ จึ ง ไม่ มี ร ายละเอี ย ด เพราะก าลั ง อยู่ ใ น
ระหว่างการดาเนินการ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาไปแล้ว แต่ เนื่องจากใช้เงิน
ไม่ทันตามระยะเวลา ไม่สามารถดาเนินการได้จึงขอกันเงินไว้แล้วไปดาเนินการในปี
ถัดไป แต่ท่านสมาชิกสภาสงสัยว่าทาไมเงินตั้ง 1,100,000 บาท มากน้อยแค่ไหน
หากว่าท่านสมาชิกสภาไปที่โรงเรียน เมื่อเข้าไปถึงถนนหน้าโรงเรียนเป็นหลุมบ่อ
หมด เข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายรอบๆ โรงเรียนเป็น อย่างนั้นหมด เหตุผลที่เป็นอย่างนั้น
เพราะว่า ตอนที่มีการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล 4 อาคารใหม่ก็ดี สระว่ายน้า
ก็ดีได้มีรถขนาดใหญ่ขับเข้าบรรทุกเศษวัสดุบรรทุกดินต่างๆ เข้าไปจึงทาให้ถนนสาย
นั้นทรุดตัว ประกอบกับถนนสายนั้นต้องเท้าความไปสักนิดว่าในอดีตนั้นเราเคยขอใช้
พื้นดินตรงนั้นเป็นที่ฝังกลบขยะชั่วคราว เพราะฉะนั้นมีเหตุผลและความจาเป็น คือ
/ดินข้างใต้…

15

ดินข้างใต้น่าจะไม่ดีพอ ในการซ่อมแซมไม่ได้ไปปะหน้าอย่างเดียวจะต้องลอกและขุด
ใหม่ ให้ดินเดิมออกไป และดาเนินการใหม่เกือบทั้งหมดจึงจาเป็นต้องใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล คิดว่าท่านสมาชิกสภาคงเข้าใจในเหตุผลและความจาเป็นแล้ว มีท่านอื่นอีกไหมครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 5 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี)
ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอ
กัน เงิน งบประมาณเพื่อเบิกจ่า ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณี ไ ม่ก่อหนี้
ผูกพัน) (กองช่าง)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอ
รองนายกเทศมนตรี
กันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างคูระบายน้า
ถนนวัชระ ซอย 11 โครงการปรับปรุงถนนปานุราช ซอย 6 และโครงการปรับปรุง
ถนนเมืองเก่า ซอย 5 เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงไป
แล้ ว บางส่ ว น แต่ ยัง มี บางส่ ว นที่ช ารุด ทรุด โทรมไปตามสภาพการใช้ ง านยั งไม่ มี
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ทาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง
สายดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักจะทาให้เกิด น้า
ท่วมขังได้ เมื่อสัญจรไปมาอาจทาให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่โดยที่ เทศบาลเมือง
กระบี่ ไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การนี้ ไ ว้ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนวัชระ ซอย 11
โครงการปรับปรุงถนนปานุราช ซอย 6 และโครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย 5
จานวน 6,605,000 บาท และขอกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่
พิจารณาตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
/หลักการ...
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หลักการ
1. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนวัชระ ซอย 11
โครงการปรับปรุงถนนปานุราช ซอย 6 และโครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย
5 เป็ น จ านวนเงิ น 6,605,000 บาท (หกล้ า นหกแสนห้ า พั น บาทถ้ ว น)
ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 2,330,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งคู ร ะบายน้ าถนนวั ช ระ ซอย 11 ตั้ ง ไว้
2,330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
0.50 เมตร ยาวรวม 440 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (หน้า 8)
1.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 2,190,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ก่อสร้างถนนปานุราช ซอย 6 ตั้งไว้ 2,190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าสองข้างทาง กว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 270
เมตร พร้ อมทั้ งขยายผิ ว จราจรสองข้างทางพร้อมปูทั บผิ ว ทางเดิม เป็นผิ ว จราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 12 เมตร ยาวรวม 155 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (หน้า 7)
1.3. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 2,085,000 บาท ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ปรับปรุงถนนเมืองเก่าซอย 5 ตั้งไว้ 2,085,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร
ยาวรวม 470 เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงและก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรี ตกว้าง 5-7 เมตร ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า
1,360 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (หน้า 6)
2. ขอโอนลดจากงบประมาณตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายญัตติขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนวัชระ ซอย 11
เป็ น เงิ น 2,330,000 บาท โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนปานุ ร าช ซอย 6 เป็ น เงิ น
2,190,000 บาท และโครงการปรั บ ปรุ ง ถนนเมื อ งเก่ า ซอย 5 เป็ น เงิ น
2,085,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,605,000 (หกล้านหกแสนห้าพันบาท
ถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
เหตุผล
/1. เพื่อปรับปรุง…
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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 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุ มั ติโ อนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่
โครงการก่อ สร้ างคูร ะบายน้ าถนนวัช ระ ซอย 11 เป็น เงิ น 2,330,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนปานุราช ซอย 6 เป็นเงิน 2,190,000 บาท และโครงการ
ปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย 5 เป็นเงิน 2,085,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น
6,605,000 (หกล้ า นหกแสนห้ า พั น บาทถ้ ว น) และขอกั น เงิ น ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อไป
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 6 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณเกียรติกรณ์
นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตติร ะเบียบวาระที่ 6 ในส่วนของโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และกันเงินสาหรับเบิกจ่ายในปี 2562 ผมมีข้อสังเกตอยู่ 2 จุด เกรงว่า
จะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขและจะมีปัญหาตามมาทีหลัง ได้แก่ บัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายของเรื่องนี้ โดยขอโอนลดจากงบประมาณกองช่าง โครงการก่อสร้างถนนกระบี่
ซอย 35 ตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 150,000 บาท ขอโอนลด
1,000 บาท ตรงนี้หนึ่งจุดผมไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือไม่ ในส่วนที่ 2 ในหน้าที่ 2
ของบั ญชี แนบท้า ย โครงการอบรมสั มมนาสมาชิก สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ แ ละ
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท แต่งบประมาณ
คงเหลือ 500,000 บาท อยากให้ช่วยพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ คุณเกียริติกรณ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 6 อีกไหมครับ ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
/นายป้อมเพชร...
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ก่อนที่เลขานุการสภาได้หาข้อมูล ผมพอจะจาได้ ขอตอบข้อข้องใจท่านสมาชิกสภา
ที่ท่านพูดไว้ว่างบประมาณก่อสร้างถนนกระบี่ซอย 35 ตั้งไว้ 150,000 บาท ทาไม
โอนลด แค่ 1,000 บาท โครงการนี้ 150,000 บาท อาจจะมีประมูลไปแล้วแต่เงิน
ยังเหลือ คือไม่ได้ตามจานวนที่ใช้งบประมาณนั้นไป ยังเหลืออยู่สมมุติว่าผมมีเงินอยู่
150,000 บาท แต่ มี ค นมาขอยื ม เงิ น แค่ 1,000 บาท ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งยื ม ทั้ ง
150,000 บาท
-ข้อที่ 2 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่และผู้บริหารและ
พนั ก งานเทศบาลศึ ก ษาดู ง าน ตั้ ง ไว้ 100,000 บาท แต่ ง บประมาณคงเหลื อ
500,000 บาท เมื่อมี 100,000 บาท แล้วไม่พอ เราไปโอนเพิ่มมาจากงบอื่นๆ
อีก 400,000 แต่ไม่ได้แสดงในรายการนี้ รวมแล้วเป็น 500,000 บาท แสดงว่ามี
เงินทั้งหมดนั้น 500,000 บาท แล้วโครงการนี้ขอยืมแค่ 59,000 บาท เดิมทีมีอยู่
100,000 บาท ไปทัศนศึกษาดูงานไม่พอก็ไปโอนมาจากที่อื่นๆ มาเพิ่มอีก เพื่อให้
ครบ 500,000 บาท แต่แล้ ว เราใช้ไม่ห มดและโครงการที่จะท ามีเหตุผ ลความ
จ าเป็ น ยื ม ได้ แ ค่ 59,000 บาท ของเดิ ม 130,000 บาท ไม่ จ าเป็ น ใช้ ไ ม่ ห มด
เหลืออยู่ 1,000 บาท จึงขอยืมแค่หนึ่งพัน ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
รองประธานสภาเทศบาล คิดว่าท่านสมาชิกสภาคงเข้าใจแล้ว เกี่ยวกับเรื่องของโอนเพิ่มโอนลด ซึ่งไม่ได้แสดง
ในรายการนี้ มีท่านอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 6 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
๒๕๖๑ ไปตั้ง จ่ ายเป็ นรายการใหม่ พร้อมกั นเงิ นงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
พร้อมกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
/เพื่อปรับปรุง...
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เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมือง
กระบี่ ซึ่งเป็นไปตามโครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โครงการเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) แต่
เนื่องจากกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้
ใช้จ่ายเพื่อการนี้ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอกันเงินไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณีไม่ก่อหนี้ผู กพัน) เพื่อให้ส ภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติ ตามหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้ง
จ่ ายรายการใหม่ เป็นเงิน 420,000 .- บาท (สี่ แสนสองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมกันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมิได้ ก่ อหนี้ ผู กพั น เพื่ อ ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 420,000 .- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท
ถ้วน)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ปรั บ ปรุ ง สถานที่ แ ละภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บนเนื้อที่ทั้งหมด 612.5 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่อาคาร
220 ตารางเมตร และพื้นที่รอบอาคาร 392.5 ตารางเมตร โดยปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายนอกจัดตกแต่งแบบสวนอังกฤษ (English Garden) รวมถึงตกแต่งภายในอาคาร
ห้องรับรองนักท่องเที่ยวด้วยสวนแนวตั้งเทียม
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คงเหลือ 735,837.79-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้า
พันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ขอโอนลด 420,000 .- บาท (สี่แสน
สองหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
๑. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”
/๒. เพื่อถือปฏิบัติ...
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๒. เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 5 การกัน
เงิน ข้อ ๕๙ "ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ๒๕๖๑ ไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน 420,000 .- บาท
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณท่านรองสุรเดชา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 7 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 7 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และกัน เงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรีย น ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านบริหารงาน
ทั่ว ไป แผนงานบริห ารทั่ว ไป งานบริห ารทั่ว ไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงห้องประชุม ) ตั้งไว้ 600,000
บาท งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล ได้ดาเนินการจัดซื้อ
ตามพระราชบั ญญั ติก ารจั ดซื้อ จัดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการกาหนดรายละเอียดไม่ครบ จึงทาให้ไม่สามารถจัดซื้อ
ตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ ได้ จึ ง มีค วามจ าเป็น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจงตาม
รายละเอียดดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
/งบประมาณ…
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งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่อง
เสียงห้องประชุม)
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเดิม
เครื่องเสียงห้องประชุม
จานวน 600,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเสียงห้องประชุม จานวน 2 ห้อง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ค่าแสง สี เสียง สาหรับห้องประชุมสุดมงคล ประกอบด้วย
- ระบบสัญญาณภาพห้องประชุมสุดมงคล
- ช่องต่อสัญญาณภาพเข้า 5 ช่อง HDMI x 3,VGA x 2
- ช่องต่อสัญญาณเข้า VGA รองรับสัญญาณ YPbPr และ C-video
- ช่องต่อสัญญาณออกเป็น HDMI
- ช่องต่ออินฟราเรดเข้าเป็น mini – jack 3.5 มม.
- ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกสเตอริโอสาหรับ HDMI
- ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกสเตอริโอสาหรับ VGA
- ช่องต่อสัญญาณไมโครโฟน สามารถผสมเข้ากับเสียงออกได้
- ช่องต่อสัญญาณเสียงออกอนาล็อกสเตอริโอ
- ช่องต่อสัญญาณเสียงอนาล็อกเป็น
แบบ 3P captive screw connectors
- ช่ อ งต่ อ สั ญ ญาณออก รองรั บ ละเอี ย ด 1024 x768, 1280x720, 1280x800,
1920x1,080, 1600x1200 และ 1920x1200
- เครื่ อ งส่ ง และรั บ สั ญ ญาณ HDMI, IR และ RS232 ผ่ า น สาย CAT5e, CAT6 ไกล 70
เมตร , พร้อมส่งไฟเลี้ยงไปเครื่องรับ ด้วยเทคโนโลยี HDBaseT
- ใช้การส่งสัญญาณ HDBaseT
- รองรับความละเอียดสัญญาณ 800x600, 1920x1200, 3D, 4K x 2K
- รองรับ HDMI รุ่น 1.4a และอุปกรณ์ที่มี HDCP และ CEC
- ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด 70 เมตร
- สามารถส่งไฟเลี้ยงไปยังเครื่องรับได้ (PoC)
- ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟเครื่องส่งเป็นแบบล็อกได้
- TPHD402PT (เครื่องส่ง)
- ช่องต่อสัญญาณภาพ HDMI เข้า 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญาณควบคุม RS232 (captive screw connector) เข้า 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญาณ IR (mini-jack 3.5 มม.) เข้า 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญาณ HDBaseT (RJ45) ออก 1 ช่อง
- TPHD402PR (เครื่องรับ)
- ช่องต่อสัญญาณภาพ HDMI ออก 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญาณควบคุม RS232 (captive screw connector) ออก 1 ช่อง
/- ช่องต่อ…
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- ช่องต่อสัญญาณ IR (mini-jack 3.5 มม.) ออก 1 ช่อง
- ช่องต่อสัญญาณ HDBaseT (RJ45) เข้า 1 ช่อง
เครื่องผสมสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอล
-Digital Mixer 30 In / 24 Out มิกเซอร์ดิจิตอล เครื่องผสมสัญญาณเสียง ระบบ
ดิจิตอล 24 Mono Input 25 Motor Faders 3 Stereo Inputs 4
Stereo FX 20 Mix Outputs 2 Stereo Groups 2
Stereo matrix Outs 10 SoftKeys
เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI เข้า 4 ออก 1 รองรับสัญญาณความ
ละเอียด 4K และสัญญาณที่มี
HDCP รุ่น 1.4 พร้อมแปลงสัญญาณเสียงออกเป็นอนาล็อก (de-embedded) และรองรับ
ARC
ข้อมูลทางเทคนิค
-ช่องต่อสัญญาณ HDMI เข้า 4 ช่อง
-ช่องต่อสัญญาณ HDMI ออก 1 ช่อง
-ช่องต่อสัญญาณเสียงอนาล็อก (mini-jack 3.5 มม.) ออก 1 ช่อง
-รองรับความละเอียดสัญญาณ 4Kx2K และ 1080p 3D
-รองรับสัญญาณที่มี HDCP รุ่น 1.4
-มีระบบจัดการ EDID ภายในพร้อมไฟ LED แสดง
-รองรับ ARC
-ควบคุมการทางานผ่าน IR และ RS232
-แบนด์วิดธ์ 10.2 Gbps
-ใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 5 โวลท์ ใช้พลังงาน 5 วัตต์
ค่าแสง สี เสียง สาหรับห้องประชุมสองคาบสมุทร ประกอบด้วย
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมแบบดิจิตอล
คุณสมบัติเฉพาะ
-เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมแบบดิจิตอล
-มีช่องสาหรับต่อแยกไปยังชุดประชุมได้ 2 ทาง รวมชุดประชุมได้สูงสุด 30 ชุด
-มีปุ่มกดเพื่อเลือกกาหนดจานวนผู้ร่วมประชุมที่ใช้งานพร้อมกัน
ได้ 1,2,4,6 คน โดยไม่รวมประธาน
-มีเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในตัวพร้อมช่องเสียบ SD CARD
-มีปุ่มควบคุมการทางานเป็นแบบสัมผัส (TOUCH BUTTONS)
-มีปุ่มเพิ่ม – ลด ระดับเสียงของระบบชุดประชุมทั้งหมด
-มีวงจรปรับแต่งเสียงในตัว (DIGITAL EQUALIZATION)
-มีช่องเสียบไมโครโฟน 1 ช่อง พร้อมสวิทซ์เลือก
ใช้ PHANTOM POWER
-มีช่องสัญญาณขาเข้า LINE IN 1 ช่อง สาหรับรับสัญญาณภายนอก
/-มีช่อง…
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-มีช่องสัญญาณขาออก LINE OUT 1 ช่อง สาหรับเชื่อมต่อกับเครื่อง
ขยายเสียงภายนอก
-มีช่องสัญญาณขาออก REC OUT 1 ช่อง สาหรับส่งสัญญาณไปบันทึก
-มีช่องเสียบหูฟัง (HEADPHONE) 1 ช่อง
-มีจอแสดงสถานการณ์ทางาน
ชุดไมโครโฟนพร้อมลาโพงสาหรับประธาน
คุณสมบัติเฉพาะ
-เป็นชุดไมโครโฟนพร้อมลาโพงสาหรับประธานแบบดิจิตอล
-มีไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์พร้อมก้านชนิดโค้งงอความยาว 41
เซนติเมตร ถอดเก็บได้พร้อมไฟวงแหวน สีแดงที่หัวไมโครโฟน
-มีลาโพงในตัวขนาด 2 วัตต์ ซึ่งจะถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด
ไมโครโฟน
-ชุดประธานสามารถตัดการสนทนาของชุดผู้ร่วมประชุมได้
-มีช่อง REC สาหรับนาสัญญาณไปบันทึก
-มีช่องสาหรับเสียบหูฟัง โดยถ้าเสียบหูฟังแล้ว ลาโพงที่ตัวเครื่องจะถูกตัดออกอัตโนมัติ
-มีปุ่มปรับระดับเสียงของลาโพง
-มีสายเชื่อมต่อระหว่างชุดประชุมยาว 2 เมตร พร้อมขั้วต่อ 8 ขา
-ตอบสนองความถี่ในย่าน 60- 16,000 เฮิร์ท
-มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.1 %
-มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 80 ดีบี
-มีความไวของไมโครโฟน - 22 ดีบีวี , รูปแบบการรับสัญญาณแบบคาร์ดิออยด์
-ใช้แรงดันไฟฟ้า 24 โวลท์ดีซีจากเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
ตามบั ญชีครุ ภัณฑ์ แผ่ นพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองกระบี่ (หน้า
289) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่
เครื่องเสียงห้องประชุม
จานวน 600,000 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเสียงห้องประชุม จานวน 2 ห้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สาหรับห้องประชุมสุดมงคล ประกอบด้วย
ปรับปรุงเครื่องเสียง
1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล
จานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
2. มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้วแบบ TFT
3. มีช่องสัญญาณขาเข้ารวมไม่น้อยกว่า 22 ช่อง
/4. มีช่องต่อ...
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4. มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สาหรับเล่นเสียง Stero USB/MP3
5. มี EQ แบบ Parametic, Gate Compressor Delay
6. มีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
7. มีการควบคุมแบบ Press For fine และการลัดเรียกค่าใช้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
8. มีหนังสือแสดงการรับประกันสินค้า การสารองอะไหล่ หรือการมีเครื่องใช้ระหว่างซ่อม จาก
เจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้นาเข้าสินค้า และตัวแทนจาหน่าย
2. เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องสารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA ชนิด Line Interactive
2. ควบคุมการทางานด้วย Microprocesser
3. มี Stabiliser สาหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
4. สามารถทางานได้ที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ตั้งแต่ 165 Vac-275 Vac
5. สามารถแสดงสถานะของ UPS ได้ครบถ้วน แบบ Line Mode, Battery Mode, Low Batt,
Fault
6. สามารถแสดงปริมาณโหลดได้ (Lode Level ได้)
7. มีช่องต่อสาหรับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าสูงชั่วขณะ
8. มี Outlet ป้องกัน Surge สาหรับเครื่องพิมพ์
9. มีช่อง USB Port
10. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO9001:2008, ISO14001:2004 และ มอก 1291-2545
ได้เป็นอย่างน้อย
11. มีหนังสือแสดงการรับประกันสินค้า การสารองอะไหล่ จากเจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต
ผู้นาเข้าสินค้าและตัวแทนจาหน่าย
3. ไมโครโฟนมือถือคู่
จานวน 2 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นไมโครโฟนระบบ UHF มีช่วงความถี่ ตั้งแต่ 600-928 MHz
2. ระบบเครื่องรับแบบ True Diversity
3. มีระบบ Digital Pilot และระบบป้องกันสัญญาณรบกวน (Anti-jamming)
4. สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 160 ช่องความถี่
5. มีช่อง IR Sync สาหรับรับส่งข้อมูลเพื่อสะดวกในการหาความถี่ใช้งาน
6. มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
7. มีขนาดไม่เกิน 1 U
8. มีระยะการใช้งานไม่น้อยกว่า 150 meters
9. มีค่า Frequency Stabilization ไม่เกิน ±30ppm
10. มีไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่แบบ Dynamic รูปแบบ การรับ Cardioin
11. ตอบสนองความถี่อยู่ในช่วงความถี่ 60Hz – 15KHz
12. มีกาลังส่งไม่น้อยกว่า 30 mW
/13. มีค่า…
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13. มีค่า S/N มากกว่า 105dB
14. มีหนังสือแสดงการรับประกันสินค้า การสารองอะไหล่ จากเจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต
ผู้นาเข้าสินค้าและตัวแทนจาหน่าย
4. เครื่องกันไฟกระชาก
จานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้า Start-up/Shut-down
2. มีกระแสขาเข้าไม่น้อยกว่า 30A
3. มีช่องต่อไม่น้อยกว่า 8 ช่อง แบบ Universal และแบบ Throung pass ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
4. มีเวลาในการจัดการอุปกรณ์ไม่เกิน 2 วินาที
5. มีช่อง AUX Power out แบบ USB
6. ตัวเครื่องต่อสายได้สะดวกโดยมีขนาดไม่ต่ากว่า 88 มม.
7. มีหนังสือแสดงการรับประกันสินค้า และรับรองการทางานของเครื่องด้วยแรงดันไฟฟ้า 95
V ถึง 240V จากตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
ระบบแสงสว่างไฟเวที
1. โคมไฟ Par LED
คุณลักษณะทั่วไป
1. แรงดันด้านขาเข้า 220-240 AC, 50/60 Hz
2. LED ประกอบด้วยหลอด LED จานวน 54 หลอด
3. ขนาดหลอดไม่น้อยกว่า 3 W
4. มีหนังสือรับประกันสินค้าจากตัวแทนจาหน่าย

จานวน 16 หลอด

2. โคมไฟ LED Wash
คุณสมบัติทั่วไป
1. โคมไฟแบบให้แสงสว่าง
2. โครงสร้างทาจากอลูมิเนียม
3. สามารถปรับ Dim ด้วย Dmx ได้
4. มีหลอดส่งสว่าง แบบ LED สาหรับเพิ่มความสว่างแสงขาวให้เวทีโดยเฉพาะ
5. มีหนังสือรับประกันสินค้าจากตัวแทนจาหน่าย
3. โคมไฟ LED Moving Beam
คุณสมบัติทั่วไป
1. โคมไฟแบบมูฟวิ่ง BEAM แบบ 200 วัตต์
2. โครงสร้างทาจากอลูมิเนียม
3. สามารถปรับภาพและสีได้
4. การสแกนในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 540º
5. การสแกนในแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า 270º
6. มีหนังสือรับประกันสินค้าจากตัวแทนจาหน่าย
/4. เครื่องควบคุม…
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4. เครื่องควบคุมการหมุนและหรี่ไฟ
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นบอร์ทควบคุมไฟได้ไม่น้อยกว่า 190 ช่อง
2. มีปุ่ม Pan-Tilt Wheel ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
3. มีจอ Display ในการแสดงผล
4. มีหนังสือรับประกันสินค้าจากตัวแทนจาหน่าย

จานวน 1 เครื่อง

ระบบภาพ
1. เครื่องรับส่งสัญญาณภาพ
จานวน 3 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องส่งสัญญาณภาพ HDMI Extender Over ip
2. มีกาลังขยายได้ไม่น้อยกว่า 120 เมตร
3. สามารถเชื่อมต่อสัญญาณควบคุมจากต้นทางไปปลายทางได้ ด้วยช่องต่ออินฟาเรท
4. สามารถใช้งานกับสาย Cat5/Cat5e/Cat6
5. ตัวเครื่องมีช่องต่อ HDMI และช่อง RJ45
6. มีหนังสือแสดงการรับประกันสินค้า การสารองอะไหล่ จากเจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้นา
เข้าสินค้า และตัวแทนจาหน่าย
2. เครื่องสลับสัญญาณภาพ
จานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องสลับสัญญาณภาพเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และออกไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
2. รองรับความละเอียด HD 4K
3. รองรับสีไม่น้อยกว่า 12 bit
4. รองรับสัญญาณเสียงแบบ PCM,Dolby Digital,DTS Digital
5. รองรับ HDMI/MHL โหมดสัญญาณขาเข้าแบบคู่
6. รองรับ CEC,HDCP
7. สามารถควบคุมการทางานระยะไกลได้
8. ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวรับส่งสัญญาณภาพ
9. มีหนังสือแสดงการรับประกันสินค้า การสารองอะไหล่ จากเจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้นา
เข้าสินค้า และตัวแทนจาหน่าย
อุปกรณ์ติดตั้ง
อุป กรณ์ เ ครื่ อ งต่ า ง ๆ ของงานระบบจะต้อ งสามารถใช้ ง านกั บ กระแสไฟฟ้ า ขนาด
220V./50Hz ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ้าใช้ระบบอื่น ๆ จะต้องมีตัวแปลงซึ่งเป็น
ของผลิตภัณฑ์นั้นประกอบมากับตัวเครื่องด้วยอุปกรณ์ขั้วต่อสายสัญญาณ เช่น แจ็ค, ปลั๊ก, RCA,
Phone Mono, Stereo, XLR, ปลั๊กลาโพง ฯลฯ ต้องอยู่ภายในมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพไม่ต่า
กว่าผลิตภัณฑ์ Neutrik, Canare, Amphenol, CM,C-Conect
/1. สายไมโครโฟน…
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1. สายไมโครโฟนชนิดสายอ่อน มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.41 มิลลิเมตร มาตรฐานไม่ต่า
กว่า AWG 22 ห่อหุ้ม ภายในซิลด์ถักป้องกันสัญญาณรบกวนมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพไม่ต่ากว่า
ผลิตภัณฑ์ Belden, CM, Hosiwell, canare, Corol, Amphenol
2. สายลาโพงต้องอยู่ภายในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานไม่ต่ากว่า AWG 16 มีขนาดไม่
น้อยกว่า 0.41 มิลลิเมตรเท่านั้น ปลอกฉนวนภายนอกผลิตจาก PVC มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ
ไม่ต่ากว่าผลิตภัณฑ์, Hosiwell, Canare, Carol
3. ผู้ขายต้องทาการตรวจเช็คระบบเสียงภาพแสง ติดตั้งและปรับรูปแบบ ลาโพง สลับ
ล าโพงที่ ช ารุ ด เปลี่ ย นเชื่ อ มต่ อ ที่ ช ารุ ด และคั ด แยกอุ ป กรณ์ ที่ ช ารุ ด เพื่ อ ส่ ง ให้ ท างเทศบาล
ดาเนินการต่อไป
สาหรับห้องประชุมสองคาบสมุทร ประกอบด้วย
1. เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
1. ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 20 ชุดไมโครโฟน
2. รองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัว เมื่อต่อกับอุปกรณ์เสริม (Control)
3. มีสวิทซ์ ปิด-เปิด พร้อมหน้าจอแสดงสถานะแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 65x33 mm.
4. มีปุ่มควบคุมการตั้งค่าการใช้งานของชุดไมค์ประชุม
5. มีระบบเช็คสถานะช่องสัญญาณเสียงของไมค์แต่ละตัว เมื่อเปิดการใช้งาน
6. มีช่องเชื่อมต่อเสาอากาศรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
7. สามารถเลือกรูปแบบ (Mode) การทางานของระบบได้อย่างน้อยดังนี้
7.1 มีระบบ FIFO เพื่อตั้งค่าเลือกใช้งานชุดประชุมในระบบให้ใช้งานได้พร้อมกันไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยไม่รวมชุดประธาน
7.2 มีระบบกาหนดให้ประธานพูดได้เท่านั้น โดยกดปุ่ม Priority ที่ประธาน
8. มีช่องสัญญาณออก USB เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกเสียงจากภายนอก
9. มีช่องสัญญาณออกแบบ RCA 6.3 mm.
10. มีช่องสัญญาณขาออกชนิด XLR ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
11. มีช่วงความถี่ย่าน UHF 794 – 806 MHz ส่งสัญญาณในระบบ FM ในระยะ 60 เมตร
หรือมากกว่า
12. มีช่วงความถี่ตอบสนองที่ 45Hz – 18 KHz +/- 1 dB หรือกว้างกว่า
13. มีค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดน้อยกว่า +/-45dB
14. มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ไม่น้อยกว่า 105 เดซิเบล
15. มีค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณ (Total Harmonic Distortion) ไม่เกิน 0.7% ที่ความถี่
1 กิโลเฮิร์ท
16. มีค่าความไวไม่น้อยกว่า Sensitivity 60dB @ 25 KHz, 6dBv
17. มีระบบตัดเสียงรบกวนจากโทรศัพท์ได้อัตโนมัติ
18. ตัวเครื่องสามารถติดตั้งเข้ากับตู้ RACK ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วได้
19. ใช้กระแสไฟสลับ DC12 – 18 V
/20. มีหนังสือ…
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20. มีหนังสื อแสดงการรั บประกันสินค้า การสารองอะไหล่ การมีเครื่องใช้ระหว่างซ่อมจาก
เจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้นาเข้าสินค้า และตัวแทนจาหน่าย
21. มีศูนย์บริการของสินค้าจดทะเบียนการค้าไว้สาหรับบริการ
2. ชุดไมโครโฟนประธาน
จานวน 1 ชุด
1. เป็นไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะชนิด Super Cardioid Condenser แบบ Digital
2. ก้านไมโครโฟนชนิดโค้งงอยาวไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สามารถถอดออกหรือเปลี่ยนขนาด
ความยาวได้ และมีสัญญาณไฟสีแดงแบบวงแหวน และจะแสดงสัญญาณเมื่อกดพูด
3. มีปุ่ม Talk เพื่อสั่ง เปิด/ปิด ไมโครโฟนการสนทนาพร้อมมีจอ LCD แสดงสถานะทางาน
4. มีปุ่ มควบคุมการ เปิ ด/ปิด เพื่อทาการตัดการทางานชุดไมโครโฟนสมาชิก พร้อมไฟบอก
สถานะใช้งาน
5. ใช้ แ บตเตอร์ รี่ ข นาด AA ได้ น านไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ชั่ ว โมง พร้ อ มมี ไ ฟโชว์ ส ถานะพลั ง งาน
แบตเตอร์รี่
6. มีช่วงความถี่ย่าน UHF ตั้งแต่ 794-806 MHz ส่งสัญญาณในระบบ FM ในระยะไม่น้อย
กว่า 60 เมตร
7. มีค่าความถี่ตอบสนองอยู่ตั้งแต่ 45Hz – 18KHz +/- 1dB หรือกว้างกว่า
8. มีค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดไม่เกิน +/- 45dB
9. มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ไม่เกิน 105dB
10. มีค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณ (Total Harmonic Distortion) ไม่เกิน 0.7% ที่ความถี่ 1
กิโลเฮิร์ท
11. มีค่าความไว Sensitivity ไม่น้อยกว่า 60 dB @25KHz, 6dBv
12. มีหนังสื อแสดงการรั บประกันสินค้า การสารองอะไหล่ การมีเครื่องใช้ระหว่างซ่อมจาก
เจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้นาเข้าสินค้า และตัวแทนจาหน่าย
13. มีศูนย์บริการของสินค้าจดทะเบียนการค้าไว้สาหรับบริการ
3. ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
จานวน 20 ชุด
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะชนิด Super Cardioid Condenser แบบ Digital
2. ก้านไมโครโฟนชนิดโค้งงอยาวไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สามารถถอดออกหรือเปลี่ยนขนาด
ความยาวได้ และมีสัญญาณไฟสีแดงแบบวงแหวน และจะแสดงสัญญาณเมื่อกดพูด
3. มีปุ่ม Talk เพื่อสั่ง เปิด/ปิด ไมโครโฟนการสนทนาพร้อมมีจอ LCD แสดงสถานะทางาน
4. ใช้แบตเตอร์รี่ชนิด AA ได้นานถึง 6 ชั่วโมง พร้อมมีไฟโชว์สถานะพลังงานแบตเตอร์รี่
5. มีช่วงความถี่ย่าน UHF ตั้งแต่ 794-806 MHz ส่งสัญญาณในระบบ FM ในระยะไม่น้อย
กว่า 60 เมตร
6. มีค่าความถี่ตอบสนองอยู่ตั้งแต่ 45Hz – 18KHz +/- 1 dB หรือกว้างกว่า
7. มีค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดไม่เกิน +/- 45dB
8. มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ไม่เกิน 105dB
/9. มีค่าความ…
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9. มีค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณ (Total Harmonic Distortion) ไม่เกิน 0.7% ที่ความถี่ 1
กิโลเฮิร์ท
10. มีค่า Sensitivity 60 dB @25KHz, 6dBv
11. มีหนังสื อแสดงการรั บประกันสินค้า การสารองอะไหล่ การมีเครื่องใช้ระหว่างซ่อมจาก
เจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้นาเข้าสินค้า และตัวแทนจาหน่าย
12. มีศูนย์บริการของสินค้าจดทะเบียนการค้าไว้สาหรับบริการ
4. เครื่องขยายเสียง
จานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
2. มีขนาดตัวเครื่องไม่เกิน 1 U
3. สามารถเล่น Mp3, Tuner, /Bluetooth ควบคุมการทางานด้วยรีโมท
4. มีหน้าจอแสดงผลแบบ Digital
5. มีช่องควบคุมเสียงขาเข้าแบบ EMC อย่างต่า 1 ช่อง ช่องต่อไมโครโฟน ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
และช่อง AUX ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สามารถควบคุม Priority ของสัญญาณขาเข้าได้
6. สามารถควบคุมเสียง Control Function Master Volum Bass/Treble
7. มีไฟแจ้งเตือนเมื่อเกิด Overlode และProtection
8. มีระบบพัดลมระบายความร้อน
9. ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 50Hz – 16 KHz
10. มีหนังสือแสดงการรับประกันสินค้า การสารองอะไหล่ การมีเครื่องใช้ระหว่างซ่อมจาก
เจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้นาเข้าสินค้า และตัวแทนจาหน่าย
5. ลาโพงสาหรับงานประชุม
จานวน 4 ตู้
คุณสมบัติทั่วไป
1. ลาโพงสาหรับห้องประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
2. เป็นลาโพงขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ ปรับได้ 5 ระดับ
3. มีค่า Max SPL ไม่น้อยกว่า 99 dB
4. มีค่าตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 120 – 18KHz
5. เพื่อความเหมาะสมลาโพงอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องขยายเสียง
6. มีหนั งสื อแสดงการรับ ประกันสิ นค้า การส ารองอะไหล่ การมีเครื่องใช้ระหว่างซ่อม จาก
เจ้าของสินค้าโรงงานผู้ผลิต ผู้นาเข้าสินค้า และตัวแทนจาหน่าย
ตามบั ญชีครุ ภัณฑ์ แผ่ นพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองกระบี่ (หน้า
289) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543
/หมวด 4…
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หมวด 4 ข้อ 29 กาหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุ ภัณฑ์ที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้างที่ทาให้ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยนหรือเปลี่ ยนสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านบริหารงาน
ทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงห้องประชุม) ตั้งไว้ 600,000 บาท
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณท่านป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 8 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 8 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 11 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 4 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9

นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 11 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อไปเบิกจ่าย
ในปีง บประมาณ 2562 โดยมิไ ด้ก่ อหนี้ผู กพัน (กองส่งเสริ มวัฒ นธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อไป
รองนายกเทศมนตรี
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เรียน ประธานสภาเทศบาล
เมื อ งกระบี่ ตามที่ เทศบาลเมื องกระบี่ ได้ รั บงบประมาณจากกลุ่ มจั งหวั ดอั นดามั น
ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นจานวนเงิน
2,980,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามศูนย์การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ นั้น ในการนี้ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีการตั้ง
งบประมาณประจาปี 2561 ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อรองรับอาคาร
หลังดังกล่าว แต่เนื่องจากปัจจุบันการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ยังไม่
แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าวได้ อีกทั้งยังมี
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการ ที่ยังไม่สามารถดาเนินการจัดจ้างได้ทันใน
ปี งบประมาณ 2561 นี้ จึ งขอเสนอญั ตติ ให้ สภาเทศบาลพิ จารณาอนุ มั ติ กั นเงิ น
งบประมาณ รายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 โดยมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปี 2561 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ดังนี้
/1.หมวดค่า…
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1. หมวดค่าครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 11 รายการ ประกอบด้วย
1.1 เก้าอี้บริการประชาชน จานวน 5 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท
1.2 เก้าอี้ไม้รับรองแขก
จานวน 3 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท
1.3 เครื่องรับโทรศัพท์
จานวน 2 เครื่องเป็นเงิน 9,000 บาท
1.4 ชั้นวางเอกสาร จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
1.5 ชุดเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000
บาท
1.6 ชุดโซฟารับแขก
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 45,000 บาท
1.7 ชุดโต๊ะไม้อเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,000 บาท
1.8 ตู้ไม้อเนกประสงค์
จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 18,000 บาท
1.9 โต๊ะไม้รับรองแขก
จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 12,000 บาท
1.10 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท
1.11 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ชุด 9 จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,500 บาท
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ ประกอบด้วย
2.1 เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มพร้ อ มอุ ป กรณ์ จ านวน 1 ชุ ด เป็ น เงิ น
40,000 บาท
3. หมวดค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ ประกอบด้วย
3.1 ตู้ทาน้าร้อนน้าเย็น จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,800 บาท
3.2 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500 บาท
4. หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ ประกอบด้วย
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด เป็ น
เงิน 30,000 บาท
4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน จานวน 3 ชุด เป็นเงิน 48,000
บาท
4.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 17,000 บาท
4.4 เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 11,200 บาท
5. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
5.1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. หลังหอศิลป์อันดามัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 51 เมตร เป็นเงิน
260,000 บาท
5.2 โครงการติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่
ขนาด 1,000 KVA สาหรับรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารต่าง ๆ
/และรองรับ...
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และรองรับอาคารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 1,790,000
บาท รวมเป็นเงิน 2,404,000 บาท (สองล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน)
เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาเห็นชอบ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
2562 โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันของกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
ต่อไป
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณท่านรองสุรเดชา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 9 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 9 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10
นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบยืมพัสดุคงรูปรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ (งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขอความเห็นชอบยืมพัสดุคงรูปรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์
รองนายกเทศมนตรี
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ มีความ
ประสงค์ขอใช้รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๙๓๗ กระบี่
ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในภารกิจด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งทาง
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ประสานงานกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกระบี่แล้ว สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ยินดีให้
การสนับสนุนรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๙๓๗ กระบี่
โดยได้ แ จ้ ง ให้ เ ทศบาลเมื องกระบี่ ทราบแล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่ กบ 0021/๒491
ลงวัน ที่ 17 กั นยายน ๒๕61 จึง มีค วามจ าเป็น ต้อ งเสนอญั ตติ ขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...

33

หลักการ
ขอความเห็ น ชอบต่ อ สภายื ม พั ส ดุ ค งรู ป รถยนต์ กู้ ภั ย เอนกประสงค์
หมายเลขทะเบี ยน ๘๐- ๖๙๓๗ กระบี่ ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
ของสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕61 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕62
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 าพเครื่ องมือ อุ ปกรณ์ ในการกู้ ภัยและดับเพลิ ง รวมถึงการดูแ ล
ทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
๒. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้า
การกระทาดั งกล่ า วมีเงื่ อนไขหรือมี ภ าระติดพัน หน่ว ยการบริห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบยืมพัสดุ คงรูปรถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ ต่อไป
นายวิโรจน์
หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 10 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณพชร
นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอนาเสนอว่ารถยนต์กู้ภัยของ ปภ.จังหวัด คันนี้อายุการใช้งานน่าจะเป็นสิบปีแล้ว
และอุปกรณ์ก็จะติดไปค่อนข้างที่เก่า อยากนาเสนอว่าอนาคตบ้านเมืองของเราใน
จังหวัดกระบี่มีการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยๆ ตามี
ที่เป็นข่าวอยู่เป็นประจา อยากจะให้ทางเทศบาลเราได้พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อให้เป็นของเราเอง ให้เป็นรถใหม่และมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ขึ้น ให้ทัน
กับเหตุการณ์ที่ได้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นต่างๆ ขอนาเสนอว่าเทศบาลเราควรจะเตรียมการ
ไว้ล่วงหน้า จัดงบประมาณซื้อเป็นของเทศบาลเองที่ได้มาตรฐานปลอดภัย ที่ใหม่ๆ
ทันสมัย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์
หวานดี ขอบคุณ คุณพชร
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่น มีไหมครั บ ที่จะอภิปรายในญัตติ ระเบียบวาระที่ 10 หากไม่มีผ มขอมติ
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 10 โปรด
ยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง
1 ท่าน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 11

ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) (กองช่าง)

นายวิโรจน์
หวานดี
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไว้เบิกจ่ายใน
รองนายกเทศมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) เรียน ประธานสภาเทศบาล
เมื อ งกระบี่ ด้ ว ยข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ซึ่ง
สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ ได้ต ราเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.
2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างไปแล้ว แต่โ ดยที่เทศบาลเมือง
กระบี่ไม่สามารถดาเนินการ เบิกจ่ายเงินในบางโครงการและไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันในบางโครงการให้ทันในปีงบประมาณ 2561 จึงจาเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
ค่ า ใช้ จ่ า ยครุ ภั ณ ฑ์ แ ละโครงการต่ า งๆ ต่ อ สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ ไ ว้ เ บิ ก จ่ า ย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นครุภัณฑ์และโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์และโครงการต่างๆประจาปีงบประมาณ
2561 สาหรับไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์และโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 และ
โครงการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจาปี 2561 ดังนี้
1. แผนงานเคหะและชุมชน
1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าถนน เป็น
ครุภัณฑ์โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- รายการค่ าจั ด ซื้ อ โคมไฟส่ อ งสว่ า ง LED 240 W จานวน 273,900
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง LED 240 W จานวน 16 โคม มีความ
สว่าง 24,000 Im
- รายการค่าติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จานวน 2 ตู้ แยกวิทยาลัยเทคนิค
กระบี่ แยกถนนสุดมงคล
1.2 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง (งาน
สวนสาธารณะ)
- รายการค่ารถบรรทุก (ดีเซล) จานวน 575,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
1.3 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (เป็น
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561)
/- โครงการ...
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- โครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 54 จานวน 240,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าก่อสร้ างถนนกระบี่ ซอย 54 เป็นถนนแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต หนา 0.04
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 85 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร
- โครงการก่ อ สร้ า งถนนนครธรรม ซอย 2 แยก 1 และแยก 2
จานวน 224,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนนครธรรม ซอย 2
แยก 1 และแยก 2 เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.04 เมตร กว้าง
5 เมตร ยาวรวม 80 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างถนนฤกษ์เกษม ซอย 13 ช่วงปลาย จานวน 210,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนฤกษ์เกษม ซอย 13 ช่วงปลาย เป็นถนน คสล.
หนา 0.15 เมตร กว้าง 2 เมตร ยาวรวม 120 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240
ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้า (ทางเข้าหมู่บ้าน
รุ่งทรัพย์) จานวน 780,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19
พร้อมคูระบายน้า เป็นถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.04 เมตร กว้าง 8 เมตร
ยาวรวม 68 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้า
คสล. สองข้างทาง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.34 – 0.60 เมตร ยาวรวม 136 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนนศรีตรัง ซอย 12 จานวน 650,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนศรีตรัง ซอย 12 เป็นถนนคสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4
เมตร ยาวรวม 180 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างถนนศรีตรัง ซอย 2 ช่ว งปลาย จานวน 260,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนศรีตรัง ซอย 2 เป็นถนนคสล. หนา 0.15 เมตร
กว้าง 2 เมตร ยาวรวม 40 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร
และก่อสร้างคูระบายน้า คสล. สองข้างทาง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 – 0.50
เมตร ยาวรวม 63 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 2 จานวน 770,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 2 เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 78 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร พร้อมคู
ระบายน้า คสล. กว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 158 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนนห้วยน้าแดง ซอย 2 จานวน 336,000 บาท เพีอ่
จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนห้วยน้าแดง ซอย 2 เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
0.04 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร
- โครงการก่อสร้างถนนห้วยน้าแดง ซอย 4 จานวน 336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนห้วยน้าแดง ซอย 4 เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
0.04 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร
/- โครงการ...
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- โครงการก่อสร้างถนนห้วยน้าแดง ซอย 6 จานวน 558,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนห้วยน้าแดง ซอย 6 เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
0.04 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 166 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 996 ตาราง
เมตร
1.4 หมวดค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงถนนนครธรรม ซอย 3 จานวน 123,500 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนนครธรรม ซอย 3 ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิ ม
กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 95 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร
- โครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย 3 จานวน 384,000 บาท เป็น
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย 3 เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
0.04 เมตร กว้าง 4-6 เมตร ยาวรวม 152 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800
ตารางเมตร
- โครงการปรับปรุงถนนวรรณพฤกษ์ ซอย 2 จานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนวรรณพฤกษ์ ซอย 2 ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวเดิม
หนา 0.04 เมตร กว้าง 7 เมตร ยาวรวม 77 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 539
ตารางเมตร
- โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงซ่อมบารุงโรงงานโยธา กองช่าง เทศบาลเมือง
กระบี่ (โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จานวน 650,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมโรงซ่อมบารุงช่วงเสากว้าง 9.80 เมตร ยาว
10.00 เมตร สูงจากพื้น 6.65 เมตร โดยใช้หลังคาโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,680,400 บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
1. เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้งบประมาณที่ มีอยู่ สามารถนามาใช้จ่ายงานในโครงการต่างๆ ให้บรรลุ
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ซึ่ง
กาหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจ ารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) จานวน 6,680,400 บาท (หกล้านหกแสน
แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อไป
ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลสักนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าโครงการต่างๆ
/ที่นามา…
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ที่นามาที่แจ้งมามีหลายโครงการด้วยกัน เพราะฉะนั้นคงจะมีการขึ้นจอให้ดู แต่หาก
ขึ้นจอทุกโครงการหลายๆ โครงการทาให้สับสนว่าโครงการไหนอย่างไร หากท่าน
สมาชิกสภาท่านใดสงสัยจะสอบถามเรื่องไหน โครงการอะไรประเด็นใดขอให้แจ้ งมา
จะได้ขึ้นจอได้ถูกที่ถูกโครงการ หากขึ้นจอทั้งหมดพร้อมๆ กันคงจะไม่ทัน ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์
หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 11 ก็ขอเชิญครับ ถ้าเกิดมีข้อสงสัยจะสอบถามก็ขอเชิญที่ท่านรอง
ป้ อมเพชรได้ ผมขอมติที่ ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่า นใดเห็ นชอบกั บญัต ติ
ระเบียบวาระที่ 11 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 13 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ
(ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 2 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 12

นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 13 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอ
กัน เงิน งบประมาณเพื่อเบิกจ่า ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณี ไ ม่ก่อหนี้
ผูกพัน) (กองช่าง)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้ง
รองนายกเทศมนตรี
จ่ายเป็น รายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1 และโครงการก่อสร้าง
ถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างและ
ปรับปรุงไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีบางส่วนที่ชารุดทรุดโทรมไปตามสภาพการใช้งานยัง
ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ทาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางสายดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักจะทาให้
เกิดน้าท่วมขังได้ เมื่อสัญจรไปมาอาจทาให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้
จึ งมี ความจ าเป็ น ต้ องปรั บปรุง ซ่อ มแซมให้ ส ามารถใช้ งานได้ต ามปกติ แต่ โ ดยที่
เทศบาลเมืองกระบี่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดั งนั้น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย
1 และโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย จานวน 2,940,000 บาท
และขอกันเงินงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
/ครุภัณฑ์...
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ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1 และโครงการ
ก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย เป็นจานวนเงิน 2,940,000 บาท (สอง
ล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 1,440,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1 ตั้งไว้ 1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สองข้างทาง กว้าง 0.50
เมตร ยาวรวม 216 เมตร ขยายผิวจราจรสองข้างทางพร้อมปูทับผิวทางเดิมเป็นผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6 – 8 เมตร ยาว 108 เมตร หรือมีพื้นที่ผิ ว
จราจรไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561
– 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (หน้า 6)
1.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จานวน 1,500,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย ตั้งไว้ 1,500,000
บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่า ก่อสร้างถนนแอสฟัล ท์ติกคอนกรีตกว้าง 5 – 6 เมตร ยาว
155 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร และก่อสร้างคูระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 313 เมตร ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่
3 ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (หน้า 7)
2. ขอโอนลดจากงบประมาณตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายญัตติขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1 เป็นเงิน
1,440,000บาท และโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย เป็นเงิน
1,500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000 (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่น บาท
ถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (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 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
4. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
/“ในกรณี…
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“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุ มั ติโ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1 เป็นเงิน 1,440,000บาท และโครงการ
ก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย เป็นเงิน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,940,000 (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และขอกันเงินไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อไป
นายวิโรจน์
หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 12 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 12 โปรดยกมือ สมาชิกเห็ นชอบ 12
ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13
นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 12 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ไปเบิกเงินจ่ายปีงบประมาณ
รองนายกเทศมนตรี
พ.ศ. 2562 เรี ย น ประธานสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ ตามที่ กองการศึ ก ษา
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์
การศึกษา งบประมาณตั้งไว้ 1,041,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์
การศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จานวน 9 รายการ ได้แก่
1.1. โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์สอน จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 44,800 บาท
1.2. โต๊ะปฏิบัติการกลาง
จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 93,850 บาท
1.3. โต๊ะปฏิบัติการกลาง
จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 234,950 บาท
1.4. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 346,000 บาท
1.5. ตู้เก็บสารเคมีชนิดผง
จานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 53,400 บาท
1.6. ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องแก้ว จานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 42,500 บาท
1.7. เวทียกระดับ
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 59,500 บาท
1.8. กระดานไวท์บอร์ด
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 30,000 บาท
/1.9. เก้าอี้…
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1.9. เก้าอี้ปฏิบัติการ
จานวน 35 ตัว ตั้งไว้ 136,500 บาท
กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
แล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ได้ จึ ง ขอกั น เงิ น เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อมาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 กองการศึ กษา ได้
ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จานวน 9 รายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
แต่ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงมี
ความจาเป็นต้องขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิ่นอีกหนึ่งปี
โดยขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม
หลักการและเหตุดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 เพื่อเพื่อไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน
1,041,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1. แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จานวน 9 รายการ เป็นเงิน
1,041,500 บาท ตามรายการดังนี้
1.1. โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์สอน จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 44,800 บาท
1.2. โต๊ะปฏิบัติการกลาง จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 93,850 บาท
1.3. โต๊ะปฏิบัติการกลาง จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 234,950 บาท
1.4 ปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 346,000 บาท
1.5. ตู้เก็บสารเคมีชนิดผง
จานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 53,400 บาท
1.6. ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องแก้ว จานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 42,500 บาท
1.7. เวทียกระดับ
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 59,500 บาท
1.8. กระดานไวท์บอร์ด
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 30,000 บาท
1.9. เก้าอี้ปฏิบัติการ
จานวน 35 ตัว ตั้งไว้ 136,500 บาท
เหตุผล
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่า ครุ ภั ณ ฑ์ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่อ สร้า ง ยั ง มิไ ด้ ก่ อหนี้ ผู ก พั น แต่ มี ความจ าเป็ น ต้อ งให้
จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
หากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั ง มิ ไ ด้ ด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ตาม
เงื่ อ นไขในวรรคหนึ่ ง ให้ ข ออนุ มั ติ ขยายเวลาเบิ ก จ่ ายเงิ นได้ ไ ม่เ กิ น หนึ่ ง ปี ต่อ สภา
ท้องถิ่น หรื อกรณีมีความจาเป็นต้อ งแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการดังกล่ าวที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
/จึงเรียนมา…
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณากันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
นายวิโรจน์
หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 13 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 13 โปรดยกมือ สมาชิกเห็ นชอบ 11
ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 4 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 14
นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 11 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กองช่าง)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เรียน
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งสภาเทศบาล เมืองกระบี่ ได้มีมติอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณโครงการต่างๆ ประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 แต่
เนื่องจากเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ประกาศสอบราคาไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ ใดมายื่นซอง
ประมูลจ้าง จึงได้ยกเลิกการสอบราคาจ้าง และได้ทบทวนราคาใหม่ไปแล้ว ทาให้
เทศบาลเมืองกระบี่ไม่ส ามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่ าวให้ ทันใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งขอขยายเวลาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอเสนอญัตติให้ส ภา
เทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินในโครงการต่างๆ จานวน 2,490,000
บาท สาหรับไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่า ที่ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ าง ประเภทค่ า ก่อ สร้ างสิ่ ง
สาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนนคู่เมือง ซอย 7
จานวน 490,000 บาท
- โครงการประติมากรรมจระเข้ตัวสุดท้าย จานวน 2,000,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่อให้งบประมาณที่คงเหลืออยู่ สามารถนามาใช้จ่ายงานในโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์
/2. เพื่อปฏิบัติ…
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2. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไ ขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
หมวด 5 ข้อ 59 วรรคสอง ซึ่งกาหนดไว้ว่า “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
มิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิ จารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
นายวิโรจน์
หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชรมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 14 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 14 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 12
ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15
นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 12 ท่าน
ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ กั น เงิ น (กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ) ไปเบิ ก เงิ น จ่ า ย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาครเรื่อง ขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ไปเบิกเงินจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
2562 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่กองการศึกษา เทศบาล
เมืองกระบี่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน
การศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า
30 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณตั้งไว้ 3,000,000 บาท กองการศึกษา เทศบาล
เมืองกระบี่ ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ได้ จึงขอกันเงินเพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองการศึกษา ได้ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
รถยนต์โ ดยสาร ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง (ดีเซล) แต่ไม่ส ามารถ
ดาเนิ น การก่อหนี้ ผู กพัน ได้ทั นภายในปีง บประมาณ พ.ศ.2561 กองการศึกษา
เทศบาลเมืองกระบี่ จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่าย
ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น อี ก หนึ่ ง ปี โดยขออนุ มั ติ กั น เงิ น และขอขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหลักการและเหตุดังนี้
หลักการ
/ขออนุมัติ...
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ขออนุ มัติกัน เงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 เพื่อ เพื่อไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี 2562
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่ารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า
30 ที่นั่ง (ดีเซล) เป็นเงิน 3,000,000 บาท
เหตุผล
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องให้จ่ายเงินต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี”
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผู กพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมี
ความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ ย น หรื อเปลี่ ย นแปลงสถานที่ก่ อสร้าง ให้ ขออนุมัติเปลี่ ยนแปลงหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณากันเงินและขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป
นายวิโรจน์
หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 15 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 15 โปรดยกมือ สมาชิกเห็ นชอบ 12
ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 16

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 12 ท่าน
ญัตติเรื่องมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นคณะกรรมการกองทุน
รองนายกเทศมนตรี
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ให้มอบหมาย
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่
/พิจารณา...
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พิจารณาอนุมัติโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด้วยคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองกระบี่ ตามคาสั่งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 002/2560
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ส่วนหนึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบีร่วมเป็น
คณะกรรมการ จานวน 2 ท่าน จะหมดวาระลงในวันที่ 7 ตุล าคม 2561
ดังนั้ นจึ งต้องมีการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ จานวน 2 ท่าน
เพื่อเข้าร่ ว มเป็ น คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุ ขภาพเทศบาลเมือง
กระบี่ชุดใหม่
เหตุผล
1.เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ
2. เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงาน
และบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ พ.ศ.
2557 ข้อ 8 ให้ มีคณะกรรมาการกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติในแต่ล ะ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย
จานวน 2 คน
3. เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพเทศบาลเมือง
กระบี่ ว่าด้วย การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.2557 ลักษณะ 2
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ นหมวด 1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการ ข้อ 8
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่ ประกอบด้วย
(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จานวน 2 คน
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ นาเสนอสภาเทศบาลเมือ งกระบี่ ให้ พิจ ารณามอบหมาย
สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุ ณ ท่ า นรองชาญณรงค์ ส าหรั บ ญั ต ติ นี้ เ ป็ น การมอบหมายให้ ส มาชิ ก สภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองกระบี่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
กระบี่ ดังนั้นจึงขอเชิญให้สภาแห่งนี้ได้เสนอหรือมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล
จานวน 2 ท่าน ได้ทาหน้าที่ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกระบี่ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ ขอเชิญคุณพัฒน์
นายพัฒน์
หมั่นค้า
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเสนอนายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง และนายสินชัย พรพาณิชย์พันธุ์
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่ ขอบคุณ
ครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณพัฒน์ ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกรับรอง 9 ท่าน)
ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายให้ นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง และ
นายสินชัย พรพาณิชย์พันธุ์ ทาหน้าที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองกระบีต่ ่อไป ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 17
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมาย
1. นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
2. นายสินชัย พรพาณิชย์พันธุ์
ทาหน้าที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกระบี่
ญัตติเรื่องแจ้งประกาศเทศบาลเมืองกระบี่เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต
(กองวิชาการและแผนงาน)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
เรื่อง แจ้งประกาศเทศบาลเมืองกระบี่เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมือง
กระบี่เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญ
ของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
และรั ฐ บาลได้มากาหนดอยู่ ในยุท ธศาสตร์ ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเทศบาลเมื องกระบี่ ได้ตระหนักและ
ให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CPI) ของประเทศไทยตาม
วัตถุประสงค์ของรัฐบาล
ข้าพเจ้านายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมือง
กระบี่ ได้จัดทาประกาศเทศบาลเมืองกระบี่เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนาพาเทศบาลเมืองกระบี่ ไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ต และให้ เจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานทุกคนปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ และดาเนินงานด้วยความสุจริตถูกต้อง มีความยุติธรรมและมี
คุณความดี จึงนาเรียนมาเพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เมืองกระบี่ สาหรับญัตตินี้ เป็นเรื่องแจ้งให้
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลได้รับทราบ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลทราบ
/ระเบียบวาระที่ 18...

46

ระเบียบวาระที่ 18

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเรื่องรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
(สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภา ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง รายงานผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
รองนายกเทศมนตรี
เป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองกระบี่ เรียน
ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ อ้างถึง หนังสือที่ นร 0107/ว 4292 ลงวันที่
14 มิถุนายน 256 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาหนังสือที่อ้างถึง จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ จานวน 1 ชุด ตามหนังสือที่
อ้างถึงเรื่องประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้น
ต่ ามาตรฐานการการจั ด บริ ก ารสาธารณะของเทศบาลเมื อ งกระบี่ ด้ ว ย
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีมติ
เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น(อปท.) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) และให้
ส านั ก งานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
(สานักงาน ก.ก.ถ.) นาเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. สาหรับใช้ประเมินเทศบาลในปี พ.ศ. 2561 จานวน 215
ตัวชี้วัด โดยขอความร่ว มมือเทศบาลดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมิน
ตนเอง และดาเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลจานวน 2 แบบ ลง
ในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ ชี้วั ดและค่า เป้ า หมายขั้ น ต่าการจั ดบริก าร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้นาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
ตนเองรายงานที่ประชุมสภาของเทศบาลตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล โดยได้นาข้อมูลที่ได้รับ
จากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ (รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย)
เหตุผล
1. เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่ นร 0107/ว 4292 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้น
ต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (5) นาข้อมูลที่ได้รับจากการ
ประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของเทศบาล เพื่อให้ท ราบผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตามแบบรวบรวมข้อมูล
2. เพื่อให้เทศบาลได้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะ
/และการพัฒนา…
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และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด บริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ ง ได้ ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของเทศบาล จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ น าเสนอสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ ไ ด้
รับทราบ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือมีข้อสงสัย ที่
ประธานสภาเทศบาล จะสอบในญัตติระเบียบวาระที่ 18 ก็ขอเชิญ หากไม่มี ญัตติระเบียบวาระที่ 18
เป็นเรื่องแจ้งเพื่อให้สภาเทศบาลได้รับทราบ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลทราบ

ระเบียบวาระที่ 19

ญัตติอื่นๆ หรือเรื่องอื่นๆ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือจะปรึกษาตลอดจนมีเรื่องที่จะ
เสนอแนะให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณพชร

นายพชร ตั้งจิรวัฒนา
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะนาเสนอ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทาความดี
หากเราประกาศคุณงานความดีของเขาต่างๆ ให้ชาวกระบี่ได้รับทราบ ให้คนอื่นๆ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตาม นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกระบี่ เมื่อทาสิ่งของหล่นหาย
สมมุติว่าไปปรึกษากับเพื่อนว่าจะทาอย่างไร เพราะทากระเป๋าเงินหล่นหายที่กระบี่
เพื่อนคนที่เคยมากระบี่แล้ว เขาได้ประสบเหตุการณ์นี้เขาจะบอกว่าไม่ต้องกังวล อีก
เดี๋ยวก็ได้คืน อยากจะให้มีภาพแบบนี้เราจะทาอย่างไรที่จะช่วยกันส่งเสริมคนดีๆ ที่
ปฏิบัติอย่างนี้ให้มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ปฏิบัติกับคนรุ่นต่อๆ ไป ถ้าเราทา
ได้มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันเรื่อยๆ จะเป็นที่กล่าวขานสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองกระบี่
ของเรา อยากฝากคณะผู้ บ ริ ห ารและอาจจะน าเสนอไปยั ง จั ง หวั ด เพื่ อ เป็ น การ
ประกาศให้คนทั่วไปได้รับรู้ คนที่ทาคุณงานความดีสมควรได้รับการยกย่องและเป็น
เยี่ยงอย่างที่คนทั่วไปสามารถปฏิบัติตามได้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณพชร
ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณรัชกฤต

นายรัชกฤต สุวรรณเนาว์
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีข่าวฝากมาจากชาวบ้านแจ้งมา คือ
1.ช่วงถนนจันทร์กวีกูลทางลงไปแล้วมีแยกขวามือที่เขาทาถนนอยู่ หลังร้านข้าวหน้า
เป็ด จะมีบ่อพักหน้าปากซอยเข้าถนน ชาวบ้านบอกว่าให้ช่วยเลื่อนบ่อนั้นให้ห่างจาก
สามแยกไปสักนิดเวลาเลี้ยวรถจะลาบาก
2.ถนนช่วงทางลงไปสวนสาธารณะธาราจะมีสี่แยกวัดใจ ประชาชนคนทั่วไปบอกว่า
ให้ เ ทศบาลช่ว ยท าป้า ยบอกทางที่จ ะแหล่ ง ท่องเที่ ยวต่างๆ ให้ เพราะบางครั้ง มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเขาจะแวะไปที่สถานีตารวจก่อนเสมอ เพราะเขานั้นไปไม่ถูก
/ไม่รู้เส้นทาง...
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ไม่รู้เส้นทาง หากวันใดที่มีงบประมาณสามารถทาได้ขอให้ช่วยพิจารณา ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณ คุณรัชกฤต
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณเกียรติชัย
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ
-ถนนละงูซึ่งชารุดมากอยากให้ฝ่ายบริหารให้ความสาคัญกับประชาชนบริเวณนั้น
ช่วยทาการซ่อมบารุงหรือทาใหม่ได้แล้ว เพราะมีช่วงรอยต่อของถนนมีลาดยางและ
บางส่วนพังเยอะสงสารชาวบ้านบริเวณแถวนั้น
-ถนนศรีตรังถ้ามาจากโรงเรียนเมืองกระบี่จะเลี้ยวซ้ายลงไปที่ร้านกระบี่หม้อน้า ตรง
นั้นมีอุบัติบ่อยมาก เพราะผิวจราจรด้านหน้าซึ่งมีความคับแคบอยากให้ช่วยขยายผิว
จราจรออกไปฝั่งขวาสักหน่อย เพื่อจะให้รถที่มาจากตลาดเหนือเวลาขับรถขึ้นไปจะ
ได้ไม่มาชนกับที่รถที่เลี้ยวลงไป ขอฝาก 2 เรื่องครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณ คุณเกียรติชัย
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอปรึกษาหารือที่ประชุม โดยอย่างญัตติระเบียบวาระที่ 8 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงเครื่ องเสีย งห้องประชุม ห้ องส านักปลั ดญัตตินี้ มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ
เกือบๆ 10 หน้า ครั้งต่อไปหากมีการประชุมสภาเรื่องที่มีรายละเอียดจานวนหน้า
เยอะขอให้พิจารณาไว้ในระเบียบวาระแรกๆ เป็นญัตติที่ 1 แทน ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณคธา
นายคธา ชัยสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอติดตามงานที่ได้แจ้งไปในสภาแห่งนี้เมื่อครั้งที่ผ่านๆ มา ครั้งก่อนหน้านี้ได้แจ้ง
เรื่องของไฟเกาะกลางถนน ตามนโยบายของนายกฯ ว่ากระบี่เป็นเมืองปลอดภัย
เมืองสวยงามด้วย จะมีเสาไฟที่เกาะกลางถนนชารุดสูญ หายไปจะด้วยสาเหตุอะไรก็
แล้วแต่ตอนนี้เยอะมาก ประมาณสิบต้นจะเป็นเรื่องรถชนหรือเรื่องต่างๆ แต่อยากให้
ซ่อมให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันกับงาน Thailand biennale,Krabi 2018 ด้วย ในส่วน
นี้มีทุกๆ สาย เช่น ถนนอุตรกิจ ถนนมหาราช ถนนกระบี่ วัช ระ ยกตัวอย่างหน้า
มาเธอร์เทศบาล หน้าหมู่บ้านพูลศิริ อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูเพราะไม่มีเสาไฟเกาะ
กลาง แยกไฟแดงคลองจิหลาดหรือก่อนถึงนั้นจะไม่มี อยากจะให้ช่วยให้ความสาคัญ
การแจ้งให้อยากให้ท่านช่วยดาเนินการทันที เมื่อแจ้งแล้วแจ้งอีกดูเหมือนติดขัดอะไร
ตรงไหนสักอย่าง หากเป็นไปได้อยากให้สารวจถนนทุกเส้น ถ้าทาได้อยากจะให้ทา
ก่อนสิ้นปีนี้ที่เราจะมีงานใหญ่ระดับโลก ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณ คุณคธา
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล -ขอเรียนแจ้งท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร ขณะนี้แถวบริเวณถนนเมือง
เก่าถนนหน้าพลับพลาเมื่อเดือนที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนว่ามีรถที่จอดบนถนนมี
แบตเตอร์รี่รถสิบล้อหรือรถแบ็คโฮที่ไปทางานแถวนั้น จะหายบ่อย เดือนที่ผ่านมา
หายไป 2 ราย เขาได้แจ้งความไว้แล้ว ขอฝากถึงเรื่องความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อยากให้มี อปพร. ตรวจการณ์แถวนั้นด้วย
-ถ้าหากเทศบาลเมืองเราก่อสร้างโรงไฟฟ้ากาจัดขยะ ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับโรงพยาบาลเขาฝากมาว่าอยากให้ทางเทศบาลเมืองสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ไม่
ทราบว่าทางเทศบาลสามารถทาได้หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
อย่างไรหากเป็นไปได้ทาเรื่องนี้ก็เป็นการดี
-ในระเบียบวาระที่ผ่านมา การปรับปรุงถนนเมืองเก่า ในส่วนของการกันเงินไว้อยาก
ให้ถนนเมืองเก่าซอย 3 ที่ได้กันเงินไว้ครั้งนี้ปีหน้าคงจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้อีก ขอฝาก
เรื่องนี้ไว้ ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณ คุณปรีญา
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ หากไม่มีจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ตอบคาถามที่ท่านได้แจ้งมา
ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณสาหรับทุกข้อที่เสนอแนะทุกข้อทุกคาถาม ขออนุญาตตอบเป็นข้อๆ ดังนี้
1.เรื่ อ งการประกาศคุ ณ งามความดี ของผู้ ที่ ท าคุ ณ ประโยชน์ เ พื่ อ ให้
สาธารณชนได้รับรู้ ว่าใครทาอะไร อย่างไรไป หากท่านสมาชิกสภาจาได้เมื่อในอดีต
เราได้ประกาศบุคคลทาความดี มีใบเกียรติคุณต่างๆ แต่ไม่เหมือนในยุคนี้ ยุคนี้สื่อ
ต่างๆ เยอะ แต่ก่อนนายกเทศมนตรีได้มอบเกียรติบัตรในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
ในการทาบุญตักบาตร มีผู้คนหลายๆ ร้อยคนได้เห็น วันนี้จะให้ทาแบบนั้นหรือว่าจะ
ใช้สื่อต่างๆ หากจะทาขึน้ เป็นป้ายไวนิลเป็นเรื่องง่าย
2.ถนนจันทร์กวีกูล บ่อพักริมถนนอยู่ติดกับริมถนน ตรงนั้นเขาเรียกว่าถนน
พัฒนากูล ตรงทางเข้าจะมีบ่อพักอยู่ไม่ได้บดบัง เวลามีรถวิ่งจะวิ่งทับบ่อพักนี้อาจจะ
ไปตกแต่งบ่อพักหรือย้ายที่ไม่ก็ปรับให้ต่าลงกว่าเดิม อย่างไรนั้นจะให้ทางกองช่างไป
ประสานกับผู้รับเหมาต่อไป
3.ถนนละงูชารุด ขอให้ซ่อมใหม่ เรื่องนี้ได้งบประมาณไปแล้วถนนสายเล็กๆ
4 – 5 สาย ผู้รับเหมารายใหญ่ไม่รับทา เหมือนขายเหล้าแถมเบียร์ยังไม่เอา ผมเจอ
ผู้รับเหมารายหนึ่งเขาเดินมาหาผมของานชิ้นเล็กๆ ผมแจ้งว่ามีอยู่ 4 – 5 อย่างให้
ติดต่อกองคลังได้ สุดท้ายแล้ ววันนี้ยังไม่มา ฝากเจ้าของที่ คนถามติดต่อให้สั กนิด
บอกว่าได้สร้างเครื่องจักรกลแล้วมาจากภูเก็ต รับปากแล้วว่าจะทาให้ในเรื่องของ
/งานเล็กๆ …
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งานเล็กๆ และถนนหน้าพลับพลาขอให้คนที่แจ้งมาไปคุยกับเขาให้สักหน่อย เสาที่อยู่
ข้างถนนที่จ ะให้ย้ ายออกเขาบอกไม่เอาออก ส่ว นอีกฝั่ งหนึ่งทาไปก็ไม่เป็นผล ถ้า
เป็นไปได้จะขยับขยายให้ แต่ถ้าหากนาเสาตรงนั้นออกได้เป็นการดี
4.เรื่องของญัตติระเบียบวาระที่มีเนื้อหายืดยาวหลายๆ หน้า อย่างที่ท่าน
สมาชิกเรียนแจ้งมาขอให้จัดไว้ในระเบียบวาระแรกๆ ก็ได้
5.เรื่องของเสาไฟฟ้าที่ท่านสมาชิกได้พูดถึง ได้มีการกาชับเจ้าหน้าที่แล้ว แต่
ไม่ง่ายเหมือนซ่อมไฟฟ้า ถ้าหากซ่อมหลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟนั้นง่าย ในเรื่องจะให้
สารวจทุกๆ สาย และแจ้งมาว่ามีสายใดบ้าง กี่เสา เพราะต้องตั้งงบประมาณ วันนี้
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้เข้าร่วมกลุ่มใน Line ที่กาหนดไว้เฉพาะกลุ่ม
เฉพาะเรื่อง ทาให้งานดีขึ้นเยอะ
6.เรื่องสิ่งของหายบ่อยครั้งที่บริเวณถนนเมืองเก่า ค่อนข้างลาบากเพราะ
เจ้าของได้ไปจอดอยู่ในเขตของ สท.ผู้หญิง คนหนึ่งแล้วหายในเขตนั้น เรื่องนี้ต้อง
ฝากคนในพื้น ที่ช่วยดูแล ผมจะกาชับให้ เจ้าหน้าที่ อปพร. ช่วยตรวจสอบให้ จะ
ประสานกับสายตรวจที่เป็นตารวจช่วยดูแลให้
7.โรงพยาบาลต้องการให้เทศบาลเมืองกระบี่ สร้างโรงกาจัดขยะติดเชื้อ
เรื่องนี้เทศบาลเมืองไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากตามกฎหมายระบุไว้ว่า ให้
อบจ. เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ วั น นี้ มี จั ง หวั ด เดี ย วที่ ไ ม่ มี ส่ ว นจั ง หวั ด อื่ น ๆ มี ห มดแล้ ว
หลังจากเก็บขยะติดเชื้อเขาจะเก็บไปกาจัดที่ส่วนกลาง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล ตามที่ท่านรองป้อมเพชรได้พูถึงที่มีป้ายวางไว้อยู่ทางแยกทางลัดเข้าบิ๊กเบน ขอเรียน
นายกฯ เมื่อที่ผ่านมาว่าถ้าหากเราลาดยางได้หรือไม่ที่เดินทางมาจากกระบี่ยางทอง
แล้วมาทางสะพานตลาดเหนือเข้าบิ๊กเบน เจ้าของบ้านบริเวณนั้นได้แจ้งมาว่าเขาไม่
ยอม เพราะอันตราย แต่จริงๆ แล้วเขาทาเข้ามาในเขตถนน คิดว่าตรงบริเวณนั้นหาก
ลาดแอสฟัลท์ที่ต่อจากตลาดเหนือคงจะสามารถเพิ่มไปให้รับกับถนนศรีตรัง ขอบคุณ
ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตได้รายงานผลการดาเนินงานที่ท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายไว้ในสภาแห่ง
นี้ ในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา
-เรื่ องงานตลาดสดมหาราชอาคารเนื้อและสุ กร มีการปรับปรุง ให้ ถูกสุขลั กษณะ
ตอนนี้ดาเนินการแล้ว
-ฝาคูบริเวณรอบตลาดสดมหาราช ตอนนี้ดาเนินการเสร็จแล้ว คงจะหลงเหลืออยู่
ประมาณสัก 1 – 2 ฝา
-กั น สาดช่ อ งลิ ฟ ท์ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทางกองช่ า งที่ ไ ด้ เ ร่ ง
ดาเนินการให้
-ลิฟท์ตลาดสดมหาราช เปิดใช้อยู่ 1 ตัว อีกตัวหนึ่งกาลังรอซ่อมอีกไม่นานจะได้ใช้
-เรื่องการปรับปรุงไฟแสงสว่างในขณะนี้เรามีช่างไฟไปประจาตลาดสดมหาราชแล้ว
/และมีการ...
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และมีการทยอยปรับปรุง ขณะนี้เกือบจะแล้วเสร็จ
-ได้ทาป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับโซนเสื้อผ้า
-เรื่องความสะอาดตอนนี้ได้สารวจแล้ว ปรากฏว่าจะมีจุดที่บกพร่องอยู่คือด้านหลัง
ของตลาดสดมหาราชฝั่งทิศตะวันตก ตอนนี้จัดรถไปฉีดล้างคูระบายน้าเพราะมีกลิ่น
เหม็น มีจุดรั่วที่เป็นปัญหาอยู่ 2 จุด ทางกองช่างกาลังดาเนินการให้อยู่
-ขยะอันตราย อย่างที่ท่านรองป้อมเพชรแจ้งไป จริงๆ แล้วอานาจหน้าที่ของคนที่จะ
ไปสร้างที่เก็บขยะอันตรายเขาจะมอบหมายให้ อบจ.เป็นฝ่ายสร้างสถานที่และเก็บ
ขยะอันตราย จุดพักในเขตเทศบาลตอนนี้เขาขอความร่วมมือให้เราประสานกับทาง
ชุมชน เพื่อที่จ ะให้ ทางชุมชนเป็ นจุดพักก่อน จากนนั้นถ้าคนในเขตชุมชนมีขยะ
อันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ให้มาพักไว้ตรงนั้น และเทศบาลจะเก็บขน
ไปทีข่ อง อบจ. ที่เขาได้เตรียมไว้
-ขยะติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เรามีขยะติดเชื้อเดือนหนึ่งประมาณ 20
กิโลกรัม ซึ่งไม่มากนัก มีระบบในการจัดการและคลินิกหมอในเขตเทศบาลถ้ามีขยะ
ติดเชื้อหมอเขาจะหิ้วไปด้วยตัวเอง หิ้วไปที่โรงพยาบาลเอง โรงพยาบาลเขามีเตาเผา
อยู่เช่นกัน หากขยะติดเชื้อเกินกว่าที่เขารับได้ทางโรงพยาบาลกระบี่เขาจะส่งไปที่
ภูเก็ต นั่ นคือขั้น ตอนของเขาที่ทากันมา จึงเรียนมาเพื่อให้ สภาเทศบาลแห่ งนี้ได้
รับทราบทั่วกัน ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์
หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล ในวันนี้คิดว่าคงครบถ้วนทุกเรื่องราว ทุกประเด็น ที่ได้รับคาตอบ ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ได้นาเรื่องราวต่างๆ มาบอกเล่าให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง รับทราบในวันนี้
ส าหรั บ วั น นี้ ผ มขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ม าประชุ ม และขออาราธนาสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทั้ ง หลายในสากลโลก จงดลบั น ดาลให้ ทุ ก ท่ า นประสบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ
ตลอดไป สาหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจาปี 2561 ไว้เพียงเท่านี้ ครับ สวัสดีครับ
*****************************************

52

เลิกประชุมเวลา 17.20 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 พ.ศ.
2561 เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2561 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุ ม สภาเทศบาลสมั ย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
(นายวิโรจน์ หวานดี)

