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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 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. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
6. นายสินชัย
พรพาณิชย์พนั ธุ์
7. นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
8. นายคธา
ชัยสุวรรณ
9. นายรัชกฤต
สุวรรณเนาว์
10. นายพัฒน์
หมั่นค้า
11. นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
12. นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
13. นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
14. นายรณภูมิ
เอ่งฉ้วน
15. นายสิสิทธิ์
เกี่ยวข้อง
16. สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
17. นายอารีย์
หนูรินทร์
18. นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
19. นายอิทธิชัย ตันบุตร
20. นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา
21. นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์
22. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุรเดชา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิรัญ
2. นายนิกร
3. ร.ต.ต. เสริมชัย
4. นายกฤษฏา
5. นายสารัตน์

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

ฟุ้งสาคร

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
คงบัน
สถิตย์ภาคีกุล
เกี่ยวข้อง

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
/6. นาย…

2

6. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
7. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
8. นางอังคณา
สืบวิเศษ
9. นางสุวรรณี
คงสอน
10. นางนฤมล
โกมลวิวัฒน์
11. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
12. นายสุริยา
หลานสัน
13. นางจิรัญญา หง้าฝา
14. นายมะยูกี
มะเซ็ง
15. นางสาวสายใจ ธรรมาวุธ
16. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
17. นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
18. นางอมร
เพชรทูล
19. นางเยาวเรศ ตันเลียง
20. นายกมล
สุขปาน
21. ร.ต.ท.ระวิ
แพรกปาน
22. นายปรีชา
พลเดช
23. นายจงจิตร
เดชะรัฐ
24. นางขวัญฤดี เดชะรัฐ
25. น.ส.ศรัณรัตน์ ศรีโรจน์สุธา
26. นายบุญธรรม ศรีเผด็จ
27. นายสุนทร
สุวรรณรัตน์
28. นายพงษ์เดช หวานดี

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
แทน ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายช่างไฟฟ้า
ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง
ประธานชุมชนบ้านท่าแดง
ประธาน อสม.รวมใจชน
ประธานชุมชนรวมใจชน
แทน ประธานชุมชนบ้านท่าคลอง
ประธานชุมชนปานุราช
ผู้ประกอบการตลาดสดมหาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้
ถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61 และ
ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ชื่ อ ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า ม ข้ อ 2 5 แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาซึ่งครบองค์ประชุม จึง
ขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิก สภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านผู้ อานวยการกอง
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย ผู้จัดการสถานธนานุบาล ผู้อานวยการสถานศึกษา
/ท่านประธาน…
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ท่านประธานชุมชน และท่านผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่ว มประชุมในวั นนี้ วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 4 เรื่อง ดังนี้
1.ขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูการทาความดี ด้วยหัว ใจ ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ 4 ส.ค.
2561 นายสุนทร สุวรรณรัตน์ ผู้ประกอบการตลาดสดมหาราช ได้เจอกระเป๋า
สตางค์ซึ่งมีเงินและบัตร เอทีเอ็ม บัตรต่าง ๆ และได้คืนให้กับเจ้าของ ขอเชิญท่าน
นายกฯ ได้ ม อบเกี ย รติ บั ต รให้ กั บ นายสุ น ทร สุ ว รรณรั ต น์ และขอเชิ ญ
นายกเทศมนตรีกล่าวขอบคุณตามลาดับต่อไป ขอเชิญครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ต้องขอบคุณนายสุนทร สุวรรณรัตน์ ซึ่งได้พบกระเป๋าสตางค์มีของมีค่า ที่ตกอยู่ใน
ตลาดสดมหาราชและได้ส่งคืนให้กับเจ้าของ ในส่วนนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็น
การทาความดีอย่างนี้ ถือเป็นความดีที่ควรยกย่องอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือ
บัตรต่างๆ หากผู้ใดทาหล่นไว้แล้ว จะมีความรู้สึกตรงกันทุกคนว่าขาดปัจ จัยสาคัญ
แม้ แ ต่ จ ะซื้ อ ของในตลาดสดก็ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ บั ต รต่ า งๆ ก็ ไ ม่ ไ ด้ การกระท าครั้ ง นี้ เ ป็ น
ตัวอย่างที่ดี ตรงกับคาขวัญของเมืองกระบี่คือ กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และคน
กระบี่ดีทุกคน และจะทาให้ความรู้สึกของเจ้าของเองรู้สึกว่าเมืองนี้ผู้คนที่นี่ไม่ทาให้
เกิดความผิดหวัง เชื่อว่าสิ่งนี้ที่ได้ส่งให้แก่เจ้าของจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มีการกล่าว
มีการบันทึก พร้อมได้มอบเกียรติบัตร และขอให้ได้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป
และขอให้กาลังใจว่าทาดีวันนี้ ถึงแม้ว่าคนจะไม่เห็น แต่อย่างน้อยตัวเราได้เห็น เกิด
ความภาคภูมิใจมีความสุขส่งผลให้เรานั้นมีแต่ความเจริญตามลาดับต่อไป ขอบคุณไว้
ณ โอกาสนี้
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณนายกเทศมนตรี
2.ขอแนะนาข้าราชการที่ได้ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ราย นางนฤมล โกมลวิวัฒน์ ย้ายมาจากเทศบาลตาบลย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ขอเชิญคุณนฤมล โกมลวิวัฒน์ ได้แนะนาตัวเอง
ขอเชิญครับ

นางนฤมล
โกมลวิวัฒน์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนฤมล โกมลวิวัฒน์ โอนย้าย
มาจากเทศบาลตาบลย่านตาขาว เพื่อมาดารงตาแหน่ งผู้อานวยการกองวิชาการฯ
เทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดิฉันขอกราบเรียนไว้ ณ ที่ประชุม
สภาเทศบาลแห่งนี้ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการนานโยบายของคณะผู้บริหารไปปฏิบัติให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างเต็ม
/กาลัง…
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กาลั งความสามารถ และจะประพฤติปฏิบัติ ตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เพื่อนามาพัฒนา
งานในหน้าที่ โดยให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ณ เทศบาลเมืองกระบี่
แห่งนี้ ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
3.เรื่องโครงการก่อสร้างประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ ตามที่ประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างประติมากรรมสัญญาณไฟจราจรสุ ริยเทพ (บริเวณแยกคลอง
จิหลาด) และได้ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2560 แต่โดยที่โครงการดังกล่าวได้มีการ
เพิ่มเติมส่วนของวัสดุที่ใช้ จะเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในด้านนอกหุ้มด้วยในส่วนของ
ประติ ม ากรรมที่ เ ป็ น ลู ก ปั ด แต่ เ ป็ น ทองเหลื อ ง โดยที่ ป ลายยอดของสั ญ ญาณ
ประติมากรรมจะเป็น สุริยเทพทั้ง 2 ต้น จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน
2,400,000 บาท เพื่อนามาสมทบในการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว
โดยได้ขออนุมัติในสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว แต่ในรายละเอียดของญัตติที่ได้เสนอนั้นได้เขียนว่า
ขออนุ มัติจ่ า ยขาดเงินสะสมเพื่อน ามาสมทบและก่อ สร้า งเสาสั ญญาณไฟจราจร
สุริยเทพ บริเวณถนนกระบี่ –เขาทอง ซึ่งไม่ได้เขียนระบุให้ชัดเจนว่าติดตั้ง บริเวณ
สี่แยกคลองจิหลาด ทาให้รายละเอียดในการติดตั้งไม่ตรงกับในญัตติคราวแรก ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
สภาแห่งนี้รับทราบต่อไป ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรที่จะแจ้งให้ที่ประชุมบ้างไหม
ขอเชิญครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี 2559 ซึ่งได้มีการติดตั้งสัญญาณ
ที่สี่แยกคลองจิหลาดบริเวณนั้น มีการจราจรที่ค่อนข้างคับคั่งเส้นทางสู่การท่องเที่ยว
คืออ่าวพระนาง ในส่วนของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรนั้นได้คิดแล้วว่า หากเราเป็น
เมืองศิลปะอยู่แล้ว ได้มีการติดตั้งโดยสื่อความหมายในส่วนของลูกปัดโบราณให้เขา
เห็นว่าจังหวัดกระบี่ มีลุกปัดโบราณที่เกิดขึ้นที่คลองท่อม และเรามีศูนย์การเรียนรู้
วั ฒ นธรรมอั น ดามั น ประกอบไปด้ ว ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ก ปั ด โบราณ จะเป็ น การสื่ อ
ความหมาย แต่ครั้งแรกนั้นได้มีการเขียนไปในแบบแปลนว่าสี่แยกคลองจิหลาดและ
ได้มีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หลังจากนั้นแล้วเราไม่สามารถ
ดาเนินการได้ เพราะวัสดุที่ใช้หากติดตั้งตรงนั้นแล้วไม่สวยงามใช้ไฟเบอร์กลาสคงจะ
ไม่สวยงาม ดูแล้วไม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับเรื่องของความเป็นลูกปัดโบราณจึงได้มีการ
เพิ่มเติม แก้ไขในส่วนของทั้งวัสดุจากไฟเบอร์กลาสเป็นทองเหลือง จากคอนกรีตเป็น
โลหะต่างๆ ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น แต่การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งหลังเมื่อเดือน
/มีนาคม…
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มีนาคม นั้น ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสี่แยกคลองจิหลาดแต่เขียนว่าเป็นถนนกระบี่เขาทอง
วันนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อมารวมกันแล้วไม่ตรงกันกับในแบบแปลน ไม่ตรงกับ
การชี้แจงในครั้งแรก จึงนาเรียนท่านประธานสภาฯ ไปยังสมาชิกสภาฯ ว่าในส่วนนี้
ทั้งถนนกระบี่เขาทอง และสี่แยกคลองจิหลาดเป็นโครงการเดียวกัน จึงขอนาเรียนว่า
ขอให้เพิ่มเติมในส่วนของคาชี้แจงคาว่ากระบี่เขาทอง (สี่แยกคลองจิหลาด) จะเป็นไป
ตามงบประมาณที่เราได้ดาเนินการตั้งจ่ายไว้และเป็นการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ คงจะได้รับทราบข้อมูลกันแล้ว
เรื่องที่ 4 ขอเปลี่ยนญัตติโดยให้ยกเลิกญัตติในระเบียบวาระที่ 6 และญัตติระเบียบ
วาระที่ 18 โดยขอเปลี่ยนเป็นญัตติใหม่ ตามเอกสารญัตติที่ได้วางไว้บนโต๊ะทุกท่าน
แล้ว

ระเบียบวาระที่ 2

ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลเสนอผลตรวจรายงานการประชุม
เชิญคุณคธา ชัยสุวรรณ

นายคธา ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลมาทาหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2561 ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่ประชุมได้ แต่งตั้ง
นายอิทธิชัย ตันบุตร เป็นประธาน นายรณภูมิ เอ่งฉ้วน นายตรีปพัฒน์ โชคชัย
วิทัศน์ สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย เป็นกรรมการ และกระผมนายคธา ชัยสุวรรณ
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร จากการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมการจึงได้นาผล
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เสนอเพื่อให้ สภาเทศบาลพิจารณา
รับรองต่อไป

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง ก็ขอเชิญ
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2561 ถูกต้อง โปรดยกมือครับ สมาชิกเห็นชอบ 16 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ
(ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 2 ท่าน

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 16 ท่าน

/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองกระบี่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ อีกครั้ งหนึ่ง ฉะนั้นใน
โอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ จึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิก
ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 251,127,985.06 บาท
1.1.2 เงินสะสม 139,639,771.44 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม 55,339,657.14 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 2 โครงการ รวม 2,362,400.00 บาท
1.1.5 รายการที่ ไ ด้ กั น เงิ น ไว้ โ ดยยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จ านวน 40
โครงการ รวม 22,868,743.08 บาท
1.1 เงินกู้คงค้าง 89,583,418.82 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.
2561
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 320,723,851.81 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
39,862,699.09
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 9,022,871.43
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
18,470,257.16
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5,501,392.20
บาท
หมวดรายได้จากทุน
5,300.00
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
107,817,829.93 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
140,043,502.00 บาท
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 26,435,764.58 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 230,592,609.52 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
29,619,444.08
บาท
งบบุคลากร
107,800,192.19
บาท
งบดาเนินการ
80,097,146.94
บาท
งบลงทุน
2,576,780.00
บาท
งบรายจ่ายอื่น
1,194,119.55
บาท
งบเงินอุดหนุน
9,301,926.76
บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
40,181,957.21 บาท 26,060,457.63 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 127,718.50 บาท
ประมาณการรายรับ
หมวดภาษีอากร รับจริงปี 2560 47,347,621.90
ประมาณการปี 2561 46,995,000.00
ประมาณการปี 2562 49,396,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รับจริงปี 2560
11,420,922.40
ประมาณการปี 2561 11,742,140.00
ประมาณการปี 2562 13,882,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รับจริงปี 2560
23,656,494.28
ประมาณการปี 2561 23,100,500.00
ประมาณการปี 2562 23,100,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รับจริงปี 2560
5,756,370.81
ประมาณการปี 2561 6,000,000.00
ประมาณการปี 2562 6,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รับจริงปี 2560
5,894,970.19
ประมาณการปี 2561 4,645,000.00
ประมาณการปี 2562 5,016,000.00
หมวดรายได้จากทุน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รับจริงปี 2560
5,300.00 บาท
ประมาณการปี 2561 10,000.00 บาท
ประมาณการปี 2562 10,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับจริงปี 2560
120,062,906.52
ประมาณการปี 2561 124,100,000.00
ประมาณการปี 2562 131,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับจริงปี 2560
137,941,206.00
ประมาณการปี 2561 150,905,160.00
ประมาณการปี 2562 153,342,000.00
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น
รับจริงปี 2560
352,085,792.10
ประมาณการปี 2561 367,497,800.00
ประมาณการปี 2562 382,747,400.00
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
งบกลาง
จ่ายจริงปี 2560
45,615,728.09
ประมาณการปี 2561 42,948,600.00
ประมาณการปี 2562 46,407,240.00
งบบุคลากร
จ่ายจริงปี 2560
130,978,506.22
ประมาณการปี 2561 147,128,600.00
ประมาณการปี 2562 155,785,600.00
งบดาเนินงาน
จ่ายจริงปี 2560
111,925,273.08
ประมาณการปี 2561 134,815,900.00
ประมาณการปี 2562 137,517,760.00

งบลงทุน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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จ่ายจริงปี 2560
30,180,382.71
บาท
ประมาณการปี 2561 28,061,000.00
บาท
ประมาณการปี 2562 28,682,800.00
บาท
งบรายจ่ายอื่น
จ่ายจริงปี 2560
3,267,528.630
บาท
ประมาณการปี 2561 1,209,000.00
บาท
ประมาณการปี 2562
30,000.00
บาท
งบเงินอุดหนุน
จ่ายจริงปี 2560
12,090,240.00
บาท
ประมาณการปี 2561 13,324,000.00
บาท
ประมาณการปี 2562 14,324,000.00
บาท
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
จ่ายจริงปี 2560
335,057,658.73 บาท
ประมาณการปี 2561 367,487,100.00 บาท
ประมาณการปี 2562 382,747,400.00 บาท
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
พิจารณาเห็นชอบต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงถึงระเบียบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ต่อ
สภาฯ ครับ เชิญครับ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ญัตตินี้เป็น
ญัตติการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562
ซึ่งมี ร ะเบี ย บวิธีก ารปฏิ บัติ การเสนอคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ว ย
ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาเทศบาลท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 (รวมทั้ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554) ปรากฏในข้อ 45,49,50 และข้ อ 52 ซึ่ งญั ตติ ร่า ง
เทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ สาหรับร่างข้อบัญญัติ
/วาระที่หนึ่ง…
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วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาฯ ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาฯ ประสงค์จะอภิปราย
ห้ ามไม่ให้ ล งมติ ก่อนที่ส มาชิกได้อภิ ปรายในเรื่อ งนั้นพอสมควรแล้ ว และในการ
พิจารณาในวาระที่สองให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้นโดยให้
ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและที่ประชุม
ต้ อ งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติ ต่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ด้ ว ยเมื่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องส่งร่างเทศบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม
และตามที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พร้ อ มทั้ ง รายงานและบั น ทึ ก ความเห็ น ยื่ น ต่ อ
ประธานสภาเทศบาลและให้ประธานสภาฯ ส่งร่างนั้นแก่สมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่
มี ก ารอภิ ป ราย โดยให้ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ ลงมติ ว่ า จะให้ ต ราเทศบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม่
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพื่อพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
เชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมติครับ สมาชิกสภา
ท่ า นใดเห็ น ชอบให้ รั บ หลั ก การร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ ยกมือ 16 ท่าน

มติทปี่ ระชุมสภาเทศบาล เห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

นายพัฒน์ หมั่นค้า
สมาชิกสภาเทศบาล

สาหรั บการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกาหนด
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และกาหนดวันประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และที่ 3
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เชิญคุณพัฒน์
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม ขอเสนอ
คาแปรญัตติและกาหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. การแปรญัตติ ขอเสนอให้มีการยื่นคาขอแปรญัตติ มีกาหนด 3 วัน เริ่มตั้งแต่
วัน ที่ 17 – 19 สิ ง หาคม 2561 ตั้ งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล ชั้น 4
/2.กาหนด...
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2. กาหนดวันประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4
สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกไหมครับ หากไม่มี สรุปว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้เสนอให้มีระยะเวลาเสนอคา
แปรญัตติต่อคณะกรรกมารแปรญัตติฯ มีกาหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19
สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภา
เทศบาล ชั้น 4 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

1. ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีกาหนด 3 วัน
ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล ชั้น 4 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
2. กาหนดวัน ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ในวัน ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาล ชั้น 4 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล
ได้ชี้แจงระเบียบในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพื่อให้ที่ประชุมสภา
เทศบาล ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มาทาหน้าที่รับคาขอ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
วันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ตามที่ได้กาหนด

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ที่ เ คารพและสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) หมวด 8 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการ
สามัญ (2) คณะกรรมการวิสามัญ ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่
กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
/รายงาน...
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รายงานต่อสภาท้องถิ่น และข้อ 105 ภายใต้บังคับ ข้อ 103 และข้อ 105 สภา
ท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้
(1) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
ดังนั้น สาหรับในญัตตินี้ จึงขอให้ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อพิจารณารับคาเสนอแปรญัตติจากสภาเทศบาล
ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯครับ ต่อไปก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้
เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้เสนอจานวนกี่คน และ
เสนอรายชื่อเพื่อได้เลือกทีละคน ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณปรีญา

นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน และขอเสนอ นายสินชัย
พรพาณิชย์พันธุ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 คะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองที่เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 5 คนครับ และรับรองที่
เสนอให้นายสินชัย พรพาณิชย์พันธุ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
(สมาชิกรับรอง 8 ท่าน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 2 ครับ
เชิญคุณพชร

นายพชร ตั้งจิรวัฒนา
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอนายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกรับรอง 8 ท่าน) ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 3 เชิญครับ เชิญ
คุณอิทธิชัย

นายอิทธิชัย ตันบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมขอเสนอนายอารีย์ หนูรินทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ
/นายวิโรจน์…
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกรับรอง 9 ท่าน) ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 4 เชิญครับ เชิญ
คุณสุนทร

นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอนายธนวัฒน์ ตราเต็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยครับ (สมาชิกรับรอง 9 ท่าน) ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่ 5 เชิญครับ เชิญ
คุณตรีปพัฒน์

นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอนายสิสิทธิ์ เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศาล

ขอผู้ รับรองด้วยครับ (สมาชิกสภารับ รอง 9 ท่าน) สรุปว่าที่ประชุมสภา
แห่งนี้ ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบจานวน 5 คน แล้ว มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นบ้างครับ หากไม่มีสรุปว่า คณะกรรมการแปร
ญัตติ ประกอบด้วย
- นายสินชัย พรพาณิชย์พันธุ์
- นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
- นายอารีย์ หนูรินทร์
- นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
- นายสิสิทธิ์ เกี่ยวข้อง
ทาหน้าที่ดังนี้
- รับคาขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จากสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล ชั้น 4
เทศบาลเมืองกระบี่
- ประชุมเพื่อพิจารณาคาขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ 2562 จากสมาชิ ก สภาเทศบาล ในวั น ที่ 20
สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรองสมาชิกสภา
เทศบาล ชั้น 4 เพื่อส่งผลการประชุมการพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศ
บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 62 ให้
ประธานสภาเทศบาล
- ส่งสรุปผลการประชุมการพิจารณาการแปรญัตติฯ ให้ประธานสภาเทศบาล
เพื่อประธานสภาเทศบาล ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา ในวันที่ 21
สิงหาคม 2561
/ประธานสภา…
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- ประธานสภาเทศบาล รั บ ผลการประชุ ม การพิ จ ารณาการแปรญั ต ติ ฯ
จากคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อจะส่ งให้ส มาชิกสภาเทศบาลพิจารณา
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
- และก าหนดวั น ประชุ ม สภาเทศบาลเพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3 ในวั น ที่ 27 สิ ง หาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย
- นายสินชัย พรพาณิชย์พันธุ์
- นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
- นายอารีย์ หนูรินทร์
- นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
- นายสิสิทธิ์ เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเรื่องขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานจองเจ้าหน้าที่)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
รองนายกเทศมนตรี
พ.ศ.2561 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขอโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แต่มีความจาเป็นต้องใช้
งบประมาณรายการดังกล่าว เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม
รายการดังนี้
โอนเพิ่ม
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
1. งานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
/- ประเภท…
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- ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
- โต๊ะทางานระดับอานวยการระดับต้น โอนเพิ่ม 5,900 บาท
สาหรับจัดซื้อโต๊ะทางานระดับอานวยการระดับต้น จานวน 1 ตัว
มีลักษณะดังนี้
- ตัวโต๊ะผลิตจากไม้อัดมี 3 ลิ้นชัก 1 บานเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า
80*150*75 ซม.
- โต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ
โอนเพิ่ม 4,900 บาท
สาหรับจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ จานวน 1 ตัว มีลักษณะดังนี้
- ตัวโต๊ะผลิตจากไม้อัดมี 1 ลิ้นชัก 2 บานเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า
80*150*75 ซม.
- เก้าอี้สานักงานระดับปฏิบัติการ
โอนเพิ่ม 1,900 บาท
สาหรับจัดซื้อเก้าอี้สานักงานระดับปฏิบัติการ จานวน 1 ตัว มีลักษณะดังนี้
- เก้า อี้ทางานมีพ นักพิ ง ที่ว างแขนและขาเป็นพลาสติก มี ล้ อ 5 แฉก
สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้ หุ้มหนังสีดา ขนาดไม่น้อยกว่า 57*59*91103 ซม.
2. งานโรงพยาบาล
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
- ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
- โต๊ะทางานระดับอานวยการระดับต้น โอนเพิ่ม 5,900 บาท
สาหรับจัดซื้อโต๊ะทางานระดับอานวยการระดับต้น จานวน 1 ตัว
มีลักษณะดังนี้
- ตัวโต๊ะผลิตจากไม้อัดมี 3 ลิ้นชัก 1 บานเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า
80*150*75 ซม.
- เก้าอี้สานักงานระดับอานวยการระดับต้น โอนเพิ่ม 3,900 บาท
สาหรับจัดซื้อเก้าอี้สานักงานระดับอานวยการระดับต้น จานวน 1 ตัว มีลักษณะ
ดังนี้
- เก้าอี้ทางานมีพนักพิง ที่วางแขนและขาเป็นพลาสติก มีล้อ 5 แฉก
สามารถปรั บ ระดั บ สู ง -ต่ าได้ หุ้ ม หนั ง สี ด า ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
61*63*113-125 ซม.
- โต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ
โอนเพิ่ม 9,800 บาท
สาหรับจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ จานวน 2 ตัว มีลักษณะดังนี้
/-ตัวโต๊ะ…
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-ตัวโต๊ะผลิตจากไม้อัดมี 1 ลิ้นชัก 2 บานเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า
80*150*75 ซม.
- เก้าอี้สานักงานระดับปฏิบัติการ
โอนเพิ่ม 5,700 บาท
สาหรับจัดซื้อเก้าอี้สานักงานระดับปฏิบัติการ จานวน 3 ตัว มีลักษณะดังนี้
- เก้าอี้ทางานมีพนักพิง ที่วางแขนและขาเป็นพลาสติก มีล้อ 5 แฉก
สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้ หุ้มหนังสีดา ขนาดไม่น้อยกว่า 57*59*91103 ซม.
- เก้าอี้สานักงานระดับชานาญการ
โอนเพิ่ม 2,900 บาท
สาหรับจัดซื้อเก้าอี้สานักงานระดับชานาญการ จานวน 1 ตัว มีลักษณะดังนี้
- เก้าอี้ทางานมีพนักพิง ที่วางแขนและขาเป็นพลาสติก มีล้อ 5 แฉก
สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้ หุ้มหนังสีดา ขนาดไม่น้อยกว่า 60*60*90102 ซม.
- โต๊ะคอมพิวเตอร์
โอนเพิ่ม 2,200 บาท
สาหรับจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว ตัวโต๊ะผลิตด้วยไม้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 80*60*75 ซม. พร้อมถาดวางคีย์บอร์ด มีที่วาง CPU
-ชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น
โอนเพิ่ม 2,500 บาท
สาหรับจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จานวน 1 ตัว แบบ 2 ชั้นโล่ง ผลิตด้วยไม้ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 80*40*81 ซม.
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ
โอนเพิ่ม 17,700 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จานวน 3 ใบ มีชั้น
ปรับระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 149*40.6*87.4 ซม.
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
- ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ โอนเพิ่ม 5,900 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จานวน 1
ใบมีชั้นปรับระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 149*40.6*87.4 ซม.
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
โอนเพิ่ม 13,500 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จานวน 3
ใบมีชั้นปรับระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 149*40.6*87.4 ซม.
- เก้าอี้บาร์โช็ค
โอนเพิ่ม 1,200 บาท
/สาหรับ…
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สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บาร์โช็ค จานวน 1 ตัว แบบโครงเหล็ก
พื้นที่นั่งและพนักพิงมีบุนวม โครงเหล็กพ่นสีดา สามารถปรับสูงต่าได้ด้วย
กระบอกโช็ค ขนาดไม่น้อยกว่า 46*70*80 ซม.
แผนงานเคหะและชุมงาน
1. งานกาจัดขยะมูลฝอย
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
- ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
- เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว
โอนเพิ่ม 3,900 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว กาลังไฟไม่
น้อยกว่า 2,000 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
โอนเพิ่ม 11,900 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 แอมป์
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ ขนาด 4 นิ้ว
โอนเพิ่ม 5,500 บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือ ขนาด 4 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง
โดยตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบันเนื่องจากมีคุณสมบัตินอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
รวมโอนเพิ่ม 105,200 บาท
โอนลด
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
1. งานโรงพยาบาล
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
โอนลด 34,200 บาท
2. งานบริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน
โอนลด 50,000 บาท
/3. งาน…
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3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินการ
หมวดค่าวัสดุ
- ประเภทวัสดุการเกษตร
โอนลด 5,000 บาท
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
โอนลด 5,000 บาท
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
โอนลด 2,000 บาท
- ประเภทวัสดุสานักงาน
โอนลด 5,000 บาท
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
โอนลด 2,000 บาท
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง
โอนลด 2,000 บาท
โอนลด 105,200 บาท
ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสามารถโอนลดได้
จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติตาม
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่
เหตุผล
1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.
๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โ ปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณา
ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 4 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 16 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 2 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 16 ท่าน

/ระเบียบวาระที่ 5 ...
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ระเบียบวาระที่ 5

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เพื่อใช้สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่
และอุปกรณ์ลิฟต์ตลาดสดมหาราช) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รองนายกเทศมนตรี
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
กระบี่ มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณเหลือจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใช้
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์ลิฟต์ อาคารตลาดสด
มหาราช (หมายเลขที่ ๑) จานวน ๑๐ รายการ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตของ
ประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้ามารับบริการในตลาดสดมหาราช จึงขอเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงาน การพาณิชย์ งานตลาดสด งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ตั้ ง ไว้
๒๕๐,๐๐๐ บาท
สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร
อาคารตลาดสดมหาราช (หมายเลขที่ ๑) จานวน ๑๐ รายการ ดังนี้
๑.เปลี่ยนชุดประตูชานพักชั้น ๑ - ๒ จานวน ๒ ชุด ประกอบด้วย
-ชุดขับเคลื่อนบานประตูหน้าชั้น และอุปกรณ์ ประตูเปิด ๙๐๐ มม. SET HEADER
ASSEMBLM CO OP ๙๐๐ + ACCESSORIES
-ชุ ด บานประตู ช านพั ก ขนาด ๙๐๐ x ๒๑๐๐ มม.ท าด้ว ยสแตนเลส LANDING
DOOR PANEL CO OP๙๐๐ x ๒๑๐๐ (Stainlene Hairline)
๒.เปลี่ยนสลิงขับเคลื่อน TESAC ROPE Dia. ๑๒ mm. ๘x๘ (๑๙) จานวน ๑๔๐
เมตร Grade E Length ๓๕ m. x ๔ pcs.
๓.เปลี่ยนสลิงเซฟตี้ Govenor R๐pe Dia.๘ mm. จานวน ๓๖ เมตร
๔.เปลี่ยนลูกล้อประตูชานพักลิฟต์ ชั้น ๓ (Hanger R๐ller) จานวน ๔ ชุด
๕.เปลี่ยนลูกล้อประตูในตู้โดยสารลิฟต์ (Car Hanger R๐ller) จานวน ๔ ชุด
๖.เปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์ Traction Machine # ๔๖๐ จานวน ๑ ชุด
/๗.เปลี่ยน…
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๗.เปลี่ยนแบตเตอรี่ Automatic Rescus Device (ARD.) ๑๒ v. ๗.๒ Ah. จานวน
๔ ชุด
๘.เปลี่ยนชุด Power Supply DC ๑๒ V. ใช้สาหรับ Intercom จานวน ๑ ชุด
๙.เปลี่ยนชุดสลิงดึงบานประตูชานพักชั้น ๓ Dia ๓ mm. และประตูในตู้โดยสารลิฟต์
(สลิงสแตนเลส) (Accord R๐pe) จานวน ๒ ชุด
๑๐.เปลี่ยนชูส์บังคับบานประตูชานพักชั้น ๓ mm. และประตูในตู้โดยสาร (Door
shoes) จานวน ๘ ชุด
โอนลด
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบดาเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่าย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร โครงการจ้ า งเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช ตั้ ง ไว้
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้คงเหลือ ๗๓๙,๓๐๕ บาท ขอโอนลด ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อน าเสนอสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห้ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิ ช ย์ งานตลาดสด งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทค่ า
บารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 5 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล สาหรับวาระนี้ดิฉันอยากเรียนถามว่า การซ่อมหรือปรับปรุงลิฟต์ครั้งนี้เป็นการซ่อม
ลิฟต์ตัวเดียวหรือไม่ ปกติจะมีอยู่ 2 ตัว ซึ่งอีกตัวหนึ่งยังใช้ไม่ได้ อยากเรียนถามว่า
เมื่อไหร่จะใช้งานได้ เพราะดิฉันไปใช้บริการบ่อยๆ บางครั้งที่ตลาดสดลิฟต์เสียหลาย
วันทาให้ผู้ที่ไปใช้บริการเขาจะไม่สะดวก บริเวณลานจอดรถข้างบนเมื่อขึ้นไปแล้ว
พอไปถึงลิฟต์ไม่สามารถใช้ได้ เดินไปไกลลงบันไดขึ้นบันไดก็ชัน และต้องเดินหิ้วของ
ซึ่งมีน้าหนักมาก อยากจะฝากไปยังผู้บริหารว่าลิฟต์ตรงนี้ไม่ควรที่จะให้เสียทั้งหมด
2 ตัวพร้อมกัน ควรจะมีสารองอีกตัวหนึ่งที่จะให้ใช้การได้ ขอฝากว่าในการที่จะดูแล
เรื่องนี้คิดว่ามีความจาเป็น เพราะคนที่ใช้บริการที่ตลาดสดเช้าๆ จะเยอะมาก
/บางคน…
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บางคนเป็นผู้ประกอบการที่จะซื้อของเยอะ ที่จอดรถหาลาบากมาก อยากฝากว่า
ส่วนนี้เป็นการบริการที่น่าจะมีความประทับใจ เพราะเห็นว่าคนที่จะไปใช้บริการ
ตอนนี้เมื่อลิฟต์เสียจะบ่น และจะฝากมาว่าขอให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแล้ว แต่
ยังเหมือนเดิม ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณปรีญา แต่ที่คุณปรีญาพูดว่าอย่าให้เสียทั้ง 2 ตัวนั้น คิดว่าบังคับไม่ได้ที่
ประธานสภาเทศบาล จะให้เสียพร้อมกัน เราต้องซ่อมไปคอยดูแลไปเรื่อยๆ มีท่านอื่นอีกไหมครับที่จะ
อภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 5 ก็ขอเชิญ เชิญคุณสุพรรณ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล ในญัตตินี้ผมมองว่าควรซ่อมที่ต้นเหตุ เนื่องจากบริเวณที่ติดตั้งลิฟต์ค่อนข้างที่จะโล่ง
และสถานการณ์พายุ ฝนฟ้าต่างๆ บ้านเราเหมือนจะฝน 8 แดด 4 และการที่น้าฝน
สาดลงมาเข้าหน้าลิ ฟต์ จะทาให้การซ่อมบารุงค่อนข้างบ่อยครั้ง ทาให้เกิดความ
เสียหาย อยากฝากให้ทางผู้บริหารให้ช่างออกไปสารวจว่า บริเวณนั้นอาจจะต้องเป็น
ส่วนปิดหรือว่าทากันสาดบังน้าฝน ไม่ให้ น้าไหลลงหรือสาดลงไปยังลิฟต์ได้ คนที่
จับจ่ายใช้สอยในตลาดสดน้าก็หกเลอะเทอะในเพียงพอแล้ว แต่น้ายังสาดยังเข้าไป
ยังตัวลิฟต์อีก แก้ไขปัญหาแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยยืนยาว ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุพรรณ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณธนวัฒน์
ประธานสภาเทศบาล
นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่ องลิ ฟต์ผ มคิดว่าช่ว งหน้าลิ ฟต์ควรจะหาอุปกรณ์การกู้ภัย ต่างๆ ติดเอาไว้ เช่น
เหล็กชะแลง เพราะลิฟต์ที่ค้างผมได้รับแจ้งจากวิทยุ 2 – 3 ครั้ง กว่าจะมีเจ้าหน้าที่
ไปถึงต้องใช้เวลานาน หากเรามีอุปกรณ์ที่เปิดลิฟต์ได้ทาให้สะดวก ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณธนวัฒน์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณอิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายอิทธิชัย ตันบุตร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้ผมมีเรื่องที่จะสอบถามเกี่ยวกับการบารุงรักษา เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเรามี
ข้อตกลงหรือสัญญาในการบารุงรักษาหรือไม่ ว่าปีหนึ่งจะมีช่างมาดูแลลิฟต์ให้กี่ครั้ง
ตามโรงแรมหรือสานักงานอื่นๆ ที่เขามีลิฟต์ใช้เขาจะมีในเรืองนี้อยู่ และการบริการ
หลังการขายด้วยว่าลิฟ ต์ตัวนี้ยี่ห้ออะไร เราซื้อจากบริษัทไหน บริการหลังการขาย
เป็นอย่างไรบ้าง ขอสอบถามว่าหากลิฟต์มีปัญหาเราสามารถแจ้งเขาได้ตลอดเวลา
หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณอิทธิชัย มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณพชร
ประธานสภาเทศบาล
/นายพชร…
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นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีข้อที่จะนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องลิฟต์ในตลาดสด ทุกๆ ครั้งที่เกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิ
ประชาสันติสุข จะไปช่วยกันงัดแงะกว่าจะนาคนออกมาได้ มีเรื่องนาเสนอว่าเวลาที่
ช่างที่เข้ามาซ่อมแซมเขามีความรู้เรื่องนี้อยากให้เขาอบรมเกี่ยวกับเรื่องลิฟต์นี้ อบรม
เจ้ า หน้ า ที่ เทศกิ จ ของเราที่อ ยู่ ป ระจ าตลาดสดมหาราช เวลามี เหตุ เกิ ด ขึ้ นจะได้
ช่วยเหลือทันที โดยผู้ที่มาซ่อมลิฟต์เขามีความรู้เรื่องนี้ ใช้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจของ
เราได้น าความรู้ ไปปฏิบัติในเบื้องต้นที่จะสามารถช่ว ยคนที่ติดอยู่ได้ออกมาอย่าง
รวดเร็ว ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณพชร เชิญคุณสุนทร
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในเรื่องนี้หากเรามีลิฟต์ 2 ตัว และจะซ่อมไว้แค่ตัวเดียวและอีกตัวหนึ่งเสีย ผมคิดว่า
เราไม่พร้อม อยากจะให้ซ่อมสัก 2 ตัว แต่การเปิดใช้งานให้ใช้ไป ถ้าตัวไหนมีปัญหา
ได้ใช้อีกตัวที่พักไว้มาใช้ ผมอยากให้ลิฟต์มีความพร้ อมทั้ง 2 ตัว และอยากนาเสนอ
ให้ ติดตั้งกล้ องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ห น้าลิ ฟต์ ในลิ ฟต์ และแจ้งให้คนอยู่ในลิ ฟต์
ทราบว่า ปฏิบั ติอย่างไรบ้าง เช่น นาของที่เป็นน้า น้าแข็ง ต่างๆ หากเกิดความ
เสียหายคุณจะต้องชดใช้ เพราะเป็นของสาธารณะและเรื่องที่จะใส่อุปกรณ์จะใช้
อย่างไรอย่ างที่เพื่อนสมาชิกได้บอกน่าจะปลอดภัยขึ้น สาคัญที่สุดในพื้นที่ตรงนั้น
เพิ่ ม กล้ อ งวงจรปิ ด ให้ ทั่ ว บริ เ วณตลาด เพราะแต่ ล ะวั น มี ค นมาใช้ บ ริ ก ารเยอะ
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุนทร หากไม่มีจะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบคาถามที่ท่านได้ถามมา
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาและสอบถามมา ประเด็นของลิฟต์
โดยสารที่ตลาดสดมหาราช ซึ่งคาถามทุกคาถามเป็นคาถามที่ดีมาก และตรงประเด็น
ทุกอย่าง แต่ผมจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลตามแต่ละขั้นตอน คือ
1.ปัญหาของลิฟต์ เนื่องจากเรามีใช้อยู่ 2 ตัว ใช้งานมาเกือบๆ 15 ปี แล้ว เรามี
หมายเลข 1 ตัวใหญ่ และอีกตัวหนึ่ง ซึ่ง 2 ตัวนี้ ที่ผ่านมาเรามีปัญหาอยู่ 1 ตัว คือ
ตั ว ที่ เ ราจะซ่ อ มตั ว นี้ ตั ว หมายเลข 1 วั น ก่ อ นมี ค นติ ด อยู่ ใ นลิ ฟ ต์ ได้ ใ ห้ ช่ า งมา
ตรวจสอบดูแล้ว เกิดจากปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก ทาให้ลิฟต์ไปค้างอยู่จนทาให้ระบบ
อุปกรณ์ อะไหล่ชารุด เสียหายหมด และเหตุผลที่เราผิดลิฟต์อีกตัวหนึ่งเพราะเกรง
ความปลอดภัย บางครั้งต้องจาเป็นและประชาสัมพันธ์ให้คนในตลาดรับทราบว่า
เมื่อเราเปิดไปแล้วไม่มีการบารุงรักษา หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทาให้มีปัญหาตามมา
จึงตัดสินใจปิดตัวนั้นไป และตัวหมายเลข 2 ตอนนี้ซ่อมแซมเสร็จแล้วและเปิดใช้อยู่
/2.เรื่องกันสาด...
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2.เรื่องกันสาด ที่คุณสุพรรณแจ้ง ตอนนี้ได้เปิดเรื่องเรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีได้
อนุมัติให้ทากันสาดแล้ว ขอขอบคุณในส่วนนี้ด้วย
3.เรื่ องที่คุณพชร คุณธนวัฒน์ได้แนะนามา ในเรื่องของการนาขวานหรือชะแลง
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ไปติ ด ตั้ ง ไว้ คงจะท าไม่ ไ ด้ วั น นั้ น ที่ ลิ ฟ ต์ เ กิ ด เสี ย ขึ้ น มาทาง
คณะกรรมการตลาดสด ได้ มี ก ารหารื อ กั น แล้ ว ตอนนี้ เ รามี อ าสาสมั ค รที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการประจาแผง ทั้งหมด 5 – 6 เราเชิญ
เขามาและมีช่างบารุงรักษาลิฟต์ที่เราจ้างเป็นเดือนๆ ละ 1 ครั้งที่จะมาดูแลลิฟต์ให้
และเขาให้คาแนะนาในการเปิด-ปิดลิฟต์ และนาอาสาสมัครทั้ง 6 คนนั้น มาซักซ้อม
ทาความเข้าใจ โดยเรามีกุญแจลิฟต์สารองไว้หน้าห้องเทศกิจ เราจะแขวนไว้ และมี
ป้ายบอกให้ ในกรณีที่มีปัญหาให้ประสานใครได้บ้าง
4.เรื่องกล้องวงจรปิด ตอนนี้กาลังดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด และจะเพิ่มการ
ดูแล มีมาตรการในการกาหนดการเปิด -ปิด ลิฟต์ ในช่วงกลางคืนจะเปิดเวลาไหน
อย่างไร และได้เตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคน ไม่ว่าจะเป็น รปภ. ให้เขาได้รู้
วิธีการช่วยเหลือคนด้วย คิดว่าปัญหาต่างๆ เหล่านี้คงจะหมดไป
5.ในส่วนที่คุณอิทธิชัยได้กล่าวไว้เรื่องของช่างที่ดูแลบารุงรักษาลิฟต์ ในส่วนนี้เรามี
การดูแลบารุงรักษาอยู่ทุกๆ เดือน ทั้ง 2 ตัว เขาจะมาตรวจซ่อมดูอุปกรณ์ที่จะชารุด
หรือไม่ก็ตาม และหากมีการชารุดจะมีรายงานให้ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงเขาจะมา
ดาเนินการ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ ท่านอื่นมีไหมครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ต้องทาความเข้าใจกันว่าลิฟต์ที่เสียนั้น เพราะความไม่รู้ ในส่วนของการใช้ลิฟต์วัน
ใดที่ลิฟต์ใช้ได้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายปลาจะใช้ข้างบนเป็นที่ขนถ่ายสินค้า เอารถไปจอด
ข้างบนและนาปลาเป็นเกวียนลงมาขึ้น -ลงลิฟต์ ตลอดเวลา ซึ่งเราได้ห้ามแล้วแต่
บางครั้ง ช่วงเวลาตีสองตีสามดูไม่ทัน อีกส่วนหนึ่งคือเวลาลิฟต์ติดเขาไม่ให้งัด เพรามี
กุญแจอยู่ไม่ต้องใช้ชะแลง ข้างบนจะมีรูให้เสียบกุญแจสามารถเปิดได้ เมื่อใช้ชะแลง
งัดประตูบิดเบี้ยว มีปัญหากระทบมา นั่นคือปัญหา วันนี้เราแจกกุญแจไปแล้ว 3 อัน
และจะทาเพิ่มอีกจะให้คุณธนวัฒน์ด้วย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสริมอีกสักนิดว่าที่ทราบสาเหตุนั้นเนื่องจากที่ทาให้ลิฟต์ขัดข้องเกี่ยวกับไฟฟ้าตก
ไฟเกิน ซึ่งจากประสบการณ์หากเราติดตัวหม้อแปลงสารองไฟ น่าจะเป็นการช่วย
รักษาเครื่องอุปกรณ์ของเราได้อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลองศึกษาดู ขอนาเสนอ
ว่าให้ซื้อตัวหม้อแปลง Relay ไฟ ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์ ...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณสุนทรที่ได้แนะนา
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
สาหรับเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ได้เป็นห่วงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่พวกเรา
อยู่ แล้ ว และจากการที่ ทุก ท่ านได้ แนะน าผมไม่กั งวลว่า ต่อ ไปจะมีปั ญหาเกิด ขึ้ น
เพราะแต่ละท่านแนะนามาหากเราปฏิบัติได้หมดจะไม่หมดปัญหาอีก ไม่ว่าจะเป็น
ทากันสาดก็ตาม เอากุยแจสารองไว้ก็ดี มีการอบรมก็ดีต่างๆ เหล่านี้คงครบถ้วน และ
ขอเรียนว่าลิฟต์ที่ตลาดสดกับลิฟต์ของเทศบาลคล้ายคลึงกัน เราได้จ้างบริษัทเอกชน
เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ของตลาดสดน่าจะอยู่ที่เดือนละ 3,000 บาท ของเทศบาล
น่าจะประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน เขาจะมาดูให้เดือนละครั้ง หากเกิดปัญหา
อุปกรณ์เสียเขาซ่อมให้โดยไม่คิดค่าแรง เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆ ที่ท่านพูดมาน่าจะ
แก้ไขปัญหาได้ วันที่คนนั้นติดในลิฟต์ต้องยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของเรา เป็น
ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบวันนั้นไม่มาทางาน ติดต่อไม่ได้ โทรศัพท์
ไม่รับ จนต้องให้พนักงานดับเพลิงไปตามที่บ้าน วันนี้ถูกภาคทัณฑ์อยู่ และปรากฏว่า
เมื่อวานนี้ไม่ได้เปิดเพลงชาติติดต่อกัน 2 วันแล้ว เพราฉะนั้น ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ต้ อ งไปดู แ ลว่ า หากคนที่ ท างานแล้ ว ขาดระเบี ย บวิ นั ย ปั ญ หาจะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ที่ท่านสมาชิกแนะนามา หากเรานาไปปฏิบัติให้ครบถ้วนจะไม่
เกิดขึ้น และวันนี้ลิฟต์เปิดใช้ตีสอง กุญแจมีหมด อยู่ที่ อปพร. อยู่ที่งานป้องกันฯ อยู่
ที่เทศกิจทุกๆ ฝ่ายมีกุญแจหมด อย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดไปว่ามีเครื่องสารองไฟ
หรือไม่เพื่อกันไฟฟ้าตก มีโทรศัพท์หรือไม่สามารถติดต่อได้ต่างๆ ช่วยได้เยอะมาก
ขอให้ช่วยๆ กันต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร คิดว่าญัตตินี้คงครบถ้วนทุกประเด็นที่ท่านได้
ประธานสภาเทศบาล สอบถามมา และได้รับความรู้เรื่องราวต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 5 โปรดยกมือ สมาชิก
เห็นชอบ 15 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 15 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรจานวน
2 ตู้) (กองช่าง)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
2561 ไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
/ข้าพเจ้า…
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ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการ
ติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร) จานวน 2 ตู้ แยกวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ แยก
ถนนสุดมงคล เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพหมดอายุของการใช้งานและมีความ
จาเป็นที่จะต้องตั้งใหม่ จึงมีความจาเป็นต้องขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร) ตั้งไว้ 170,000 บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร จ านวน 2 ตู้ แยกวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กระบี่ แยกถนนสุ ด มงคล
ประกอบด้วยรายละเอียด คือ
–ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 32 บิต
–ตู้เหล็กขนาด 540x880x400 มม.
–ชุดฟิวส์
–ระบบป้องกันฟ้าผ่า
–พร้อมติดตั้ง
ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ โดยโอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน (โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจรในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน)
คงเหลือจานวน 1,067,460 บาท ขอโอนลดจานวน 170,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุ ณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติ
/ให้โอน…
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ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้ ง จ่ ายเป็ น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร) จานวน 170,000 บาท
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 6 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 6 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 4 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อติดตั้งฉากกั้นห้องบริเวณจุดอาบน้า ของ
นักเรียนที่เรียนว่ายน้าประจาสระว่ายน้า) (กองการศึกษา)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย
รองนายกเทศมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ได้ดาเนินการก่อสร้างสระว่ายน้า และเปิดใช้สระว่าย
น้าสาหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยจัดการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า จานวน 100 คน, โรงเรียน
เทศบาล 3 ท่าแดง จานวน 163 คน และโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จานวน
836 คน รวมทั้งสิ้น 1,099 คน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้าอย่างถูกวิธี นั้น
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จึงมีความประสงค์จะติดตั้งฉากกั้นห้อง บริเวณจุด
อาบน้าของนักเรียนที่เรียนว่ายน้าประจาสระว่ายน้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เนื่ องจากกองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อติดตั้งฉาก
กั้ น ห้ อ งเพื่ อ การนี้ ไ ว้ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งขอโอนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้อง
เสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณา ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติโ อนงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้ งจ่ า ย
รายการใหม่ เป็นเงินจานวน 32,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าติดตั้งฉาก
/กั้นห้อง…
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กั้นห้อง แบบ PVC พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 32,000 บาท
ฉากกั้นห้องแบบ PVC พับได้ 2 ข้าง และเหล็กกล่องเสริมทาคานเพื่อความแข็งแรง
พร้อมค่าแรงติดตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 32,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าฉากกั้นห้ อง แบบ PVC ส าหรับสระว่ายน้า โรงเรียนเทศบาล 4
มหาราช รวมจานวน 2 ชุด
1. ฉากกั้น ห้ อ งแบบ PVC พับได้ 2 ข้า ง และเหล็ กกล่ องเสริมทาคานเพื่ อความ
แข็งแรง พร้อมค่าแรงติดตั้ง ขนาดเหล็กกล่อง 2 x 3 นิ้ว ทาสีขาว ขนาด 324 x
220 เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
2. ฉากกั้น ห้ อ งแบบ PVC พับได้ 2 ข้า ง และเหล็ กกล่ องเสริมทาคานเพื่ อความ
แข็งแรง พร้อมค่าแรงติดตั้ง ขนาดเหล็กกล่อง 2 x 3 นิ้ว ทาสีขาว ขนาด 327 x
220 เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
เทศบาลเมืองกระบี่ *** ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ***
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ า ยได้ ม าซึ่ ง บริ ก าร โครงการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
ขอโอนลดรวมเป็นเงินจานวน 32,000 บาท
เหตุผล
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 7 ก็ขอเชิญ เชิญคุณสุพรรณ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล จะสอบถามเรื่องฉากกั้นห้องแบบ PVC ที่พับได้มีลักษณะหรือภาพประกอบหรือไม่
และหากเป็น PVC ที่พับได้ผมมองว่าการใช้งานค่อนข้างที่จะชารุดง่าย ซึ่งราคาสูงอยู่
และไปใช้งานกับเด็กๆ อยากดูว่าคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่
/นายวิโรจน์ ...
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นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุพรรณ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระ
ประธานสภาเทศบาล ที่ 7 ก็ขอเชิญ ขอเชิญท่านเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพ
ประกอบด้วยครับ ขอเชิญครับ
น.ส.อ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
แทน ผู้อานวยการกองการศึกษา ในส่วนของรูปภาพที่ฉายอยู่นั้น ตรงนี้จะเป็นหน้าห้องน้าที่เด็กนักเรียนจะใช้
เวลาอาบน้าเสร็จแล้วจะมีการเปลี่ยนผ้า หากไม่มีฉากกั้น จะทาให้ดูไม่งามดูโป๊ได้
ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณอ่อนภักตร์
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ขอ
เชิญ เชิญคุณสุพรรณ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล ในส่วนนี้ที่เปิดให้ดูเป็นฉากกั้นห้องแบบพลาสติก ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในอาคารเป็นห้อง
กั้นห้องในการเก็บอากาศเหล่านี้ สาหรับโดยทั่วๆ ไปผมมองภาพห้องน้าซึ่งจะมาใช้
ฉากกั้นห้องเป็น pvc อย่างนี้ไม่เหมาะสมเนื่องจากช่วงรอยต่อของแผ่น ค่อนข้างบาง
และเวลาเด็กวิ่งไปวิ่งมาเกิดหยอกล้อแล้วเกิดอุบัติเหตุจะฉีกขาดได้ง่าย และราคา
ค่อนข้างสูง ที่ใช้จริงในสถานการณ์จริงราคาค่อนข้างสูง แต่การใช้ผมมองว่าหากเปิด
และปิดแบบนี้ ใช้ผ้าใบผ้าพลาสติก ผ้าเต็นท์รรมดาก็ได้ ราคาก็ไม่สูง เพื่อชักจูงเพื่อ
กันส่วนที่เด็กๆ เปลี่ยนผ้าอาบน้าไม่ต้องปีแค่นั้นเอง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุพรรณ
ประธานสภาเทศบาล ในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นผ้าใบจะมองไม่สวยงาม ในส่วนนี้ให้ปรึกษาคุณสุพรรณ
เพิ่มเติมก็แล้วกันว่าทางเจ้าหน้าที่จะทาอย่างไรเพื่อให้ดูแล้วสวยงาม ทนทาน มีท่าน
อื่นอีกไหมครับ เชิญคุณคธา
นายคธา ชัยสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยกับคุณสุพรรณ ผมสองคนก็เป็นกรรมการอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 4 ที่เรา
ต้องช่วยดูแลตรงนี้ แต่ผมขอเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ที่เป็นเหล็ก เพราะห้องน้าเป็น
สระน้าที่มีกรดเกลือ และใส่คลอรีนอาจทาให้คุณภาพของงานที่ออกมาต้องปรับต้อง
เปลี่ยนอยู่เ รื่อยๆ หากเราเปลี่ยนจากเหล็กเป็นสแตนเลสที่มีความคงทน จะคงทน
กว่าจะดีกว่าไหมหรือไม่ จะได้จบไปในครั้งเดียว ลองเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณคธา
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่น มีไหมครับ ที่จะอภิปรายหรือแนะนาในญัตติระเบียบวาระที่ 7 ก็ขอเชิญ
ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
เอาเป็นว่าในญัตติระเบียบวาระที่ 7 นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพราะท่านสมาชิกให้
/ข้อคิดเห็น…
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ข้อคิดเห็นมา ซึ่งบางอย่างเป็นประโยชน์ จึงขอถอนญัตติระเบียบวาระที่ 7 นี้ออก
เสียก่อน และจะมานาเสนอใหม่ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 อีกครั้ง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ ท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนแจ้งว่าในญัตติระเบียบวาระที่ 7 ขอถอนญัตติออก และจะนาเข้าที่ประชุม
สภาเทศบาลใหม่อีกครั้ง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล สาหรับญัตติที่ขอถอนไปนั้น คงจะต้องขอปรึกษากับท่านรองประธานสภาฯ และผู้ที่
เสนอคาแนะนาว่าควรจะใช้วัสดุอะไรอย่างไร จะนาเข้ามาใหม่ในการประชุมครั้ง
ต่อไป ต้องขอรบกวนที่ประชุสภาเทศบาลต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ถอนญัตติระเบียบวาระที่ 7
ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เป็นค่าจัดหาชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช) (กองการศึกษา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
2561 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่ สภาเทศบาลเมืองกระบี่
ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จานวน 1
ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปานุราช งบประมาณ ตั้งไว้ 285,000 บาท นั้น กองการศึกษาได้
ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม
พร้อมติดตั้ง) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช จานวน 1 ชุด แล้ว แต่ เนื่องจาก
การกาหนดรายละเอียดไม่ครบ จึงทาให้ไม่สามารถจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ได้ จึงมี
ความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ตามรายละเอียดดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
ดังนี้
ข้อความเดิม
/แผนงาน…
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แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทค่ าครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ ชุด เครื่ องเสี ยงส าหรับห้ องประชุ ม
พร้อมติดตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 285,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ประกอบด้วย
1.1 เครื่องผสมเสียง จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- มีช่องอินพุดโมโนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีช่องสัญญาณ Auxiliary ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีช่องสัญญาณออกแบบ Master L/R
- มีตัวปรับแต่งเสียงพิเศษ (Effects) ไม่น้อยกว่า 8 แบบ
- มี EQ แบบ 3 Band พร้อม Music
- ใช้ไฟฟ้า 180 – 240 V. /AC @ 50/60 Hz
1.2 เครื่องควบคุมย่านเสียงลาโพง จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- มีช่องสัญญาณอินพุด ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีความต้านทานสัญญาณ 150 ohm
- มีช่องสัญญาณเอาท์พุด ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- มีช่องต่อ USB Connector Remote PC software
- มี Alignment Delay 900 ms ต่อ 1 ช่องสัญญาณ
- มีฟังชั่น EQ ไม่น้อยกว่า 11 แบนด์
- ใช้ไฟฟ้า 90 – 240 V. /AC @ 50/60 Hz
1.3 ลาโพงฟลูเรนจ์ จานวน 6 ใบ รายละเอียดดังนี้
- ตู้ลาโพง 2 ทาง มีไดเวอร์วูฟเฟอร์ ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว จานวน 2 ดอก ต่อ
1 ตู้
- มีกาลังขับไม่น้อยกว่า 80 W. RMS
- มีความต้านทานปกติที่ 8 ohm
- มีการตอบสนองความถี่ที่ 90 Hz – 20 khz
- มีความดังไม่น้อยกว่า 90 db
- ไดรฟ์เวอร์ความถี่ต่าไม่เกิน 6 นิ้ว คอยล์เสียงไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
- ไดรฟ์เวอร์ความถี่สูงไม่เกิน 1 นิ้ว คอยล์เสียงไม่น้อยกว่า 25 mm.
1.4 อุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมติดตั้ง
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมืองกระบี่ (หน้า 302) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ***ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
ข้อความใหม่
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสี ยงส าหรับห้อง
ประชุม พร้อมติดตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 285,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
/1.1 เครื่องผสมเสียง...
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1.1 เครื่องผสมเสียง จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- มีช่องอินพุดโมโนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- มีช่องสัญญาณ Auxiliary ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีช่องสัญญาณออกแบบ Master L/R
- มีตัวปรับแต่งเสียงพิเศษ (Effects) ไม่น้อยกว่า 8 แบบ
- มี EQ แบบ 3 Band พร้อม Music
- ใช้ไฟฟ้า 180 – 240 V. /AC @ 50/60 Hz
1.2 เครื่องควบคุมย่านเสียงลาโพง จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- มีช่องสัญญาณอินพุด ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีความต้านทานสัญญาณ 150 ohm
- มีช่องสัญญาณเอาท์พุด ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง
- มีช่องต่อ USB Connector Remote PC software
- มี Alignment Delay 900 ms ต่อ 1 ช่องสัญญาณ
- มีฟังชั่น EQ ไม่น้อยกว่า 11 แบนด์
ใช้ไฟฟ้า 90 – 240 V. /AC @ 50/60 Hz
1.3 ลาโพงฟลูเรนจ์ จานวน 6 ใบ รายละเอียดดังนี้
- ตู้ลาโพง 2 ทาง มีไดเวอร์วูฟเฟอร์ ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว จานวน 2 ดอก ต่อ 1 ตู้
- มีกาลังขับไม่น้อยกว่า 80 W. RMS
- มีความต้านทานปกติที่ 8 ohm
- มีการตอบสนองความถี่ที่ 90 Hz – 20 khz
- มีความดังไม่น้อยกว่า 90 db
- ไดรฟ์เวอร์ความถี่ต่าไม่เกิน 6 นิ้ว คอยล์เสียงไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
- ไดรฟ์เวอร์ความถี่สูงไม่เกิน 1 นิ้ว คอยล์เสียงไม่น้อยกว่า 25 mm.
1.4 เครื่องขยายเสียง มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถต่อไมโครโฟนได้ 3 ช่อง และมีช่อง AUX 2 ช่อง
- มีวอลลุ่มปรับระดับเสียง อิสระแต่ละช่องสัญญาณ
- มีไฟแสดงสถานการณ์ทางานอยู่ที่หน้าเครื่อง
- สามารถใช้ระบบไฟ AC 230 V.
1.5 ไมค์ลอยแบบคู่ มีรายละเอียดดังนี้
- เป็นความถี่ย่าน UHF
- สามารถปรับช่องความถี่ได้ 1 – 99 ช่องสัญญาณ
- มีจอ LED แสดงสถานะในการใช้งาน
- ใช้ถ่านขนาด 2AA : 14h.
- มีช่อง ต่อสัญญาณขาออก แบบ XLR
1.6 ไมค์สาย มีรายละเอียดดังนี้
- คอยเสียง แบบไดนามิกส์
- มีสวิตซ์ เปิด – ปิด ที่ตัวไมค์
/-มีค่าความ…
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-มีค่าความต้านทาน 150 โอห์ม
- สามารถรับความถี่เสียงได้ 50 – 16,000 Hz
1.7 ขาไมค์ ทรงต่า
1.8 ขาไมค์ ทรงสูง
1.9 อุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมติดตั้ง
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมืองกระบี่ (หน้า 302) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ***ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
เหตุผล
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้ แจงงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่า ครุ ภัณฑ์ ที่ดิ นและสิ่ งก่ อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 8 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 8 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 11 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 7 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 11 ท่าน
ญัต ติ เ รื่ องขออนุมัติ โ อนงบประมาณรายจ่า ยประจาปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่า ย
รายการใหม่ (โครงการซ่อมแซมพื้น แผงประกอบการจาหน่า ยน้ ากะทิ และ
โครงการซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสานักงานตลาดสดมหาราช ชั้นลอย)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่าย
รองนายกเทศมนตรี
รายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากตาม
บันทึกข้อความ งานตลาดสด ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการ
ชารุดทรุดตัวลงของพื้นแผงประกอบการจาหน่ายน้ากะทิ และรายงานการชารุด
/ของอาคาร...
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ของอาคารที่ตั้งของสานักงานตลาดสดมหาราช (ชั้นลอย) ซึ่งได้มอบหมายกองช่าง
ประมาณการปรั บ ปรุ งซ่อ มแซมอาคารเพื่ อป้ องกั นอั นตรายต่อ ผู้ ม าใช้ บริ การใน
ตลาดสด และกองช่างได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จากการตรวจสอบ
พบว่ า กองสาธารณสุ ข ฯ ไม่ ไ ด้ ตั้ง งบประมาณรายจ่า ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงิน
เหลื อจ่ ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบารุงรักษาและปรับ ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ จึงขอเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานการพาณิชย์ งาน
ตลาดสด งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง จานวน ๒ โครงการ
สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ตลาดสดมหาราช ดังนี้
๑.โครงการซ่อมแซมพื้นแผงประกอบการจาหน่ายน้ากะทิ พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕๙ ตรม. เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
๒.โครงการซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสานักงานตลาดสดมหาราช (ชั้นลอย)
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตร.ม. เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘๓๘,๐๐๐ บาท
โอนลด
๑. แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบดาเนินการ ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช ตั้งไว้
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ คงเหลือ ๔๘๙,๓๐๕ บาท ขอโอนลด ๑๓๐,๐๐๐
บาท
๒. แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการ
จ้ างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้
คงเหลือ ๒๗๑,๗๒๐ บาท ขอโอนลด ๒๐๘,๐๐๐ บาท และโครงการพัฒนาและ
ทาความสะอาดระบายน้าในเขตเทศบาลตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ คงเหลือ
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด ๘๓๘,๐๐๐ บาท
ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสามารถโอนลดได้
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เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุมัติให้โอนเงิน
เหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จานวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินจานวน ๘๓๘,๐๐๐ บาท ดังนี้
โครงการซ่อมแซมพื้นแผงประกอบการจาหน่ายน้ากะทิ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙
ตรม. เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท และโครงการซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสานักงาน
ตลาดสดมหาราช (ชั้นลอย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๙ ตรม. เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐
บาท เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นกั บ ประชาชนที่ ม าใช้ บ ริ ก ารในตลาดสด
มหาราช ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 9 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณสุพรรณ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล สาหรับโครงการซ่อมแซมอาคารเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ที่มา
ใช้บริการผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหมือนกันกับฝาคู
ระบายน้ารอบๆ ไม่มีการซ่อมแซมมานานแล้ว ประชาชนแจ้งไปหลายๆ ครั้ง ยังไม่ได้
รับการดูแล ตรวจสอบ บริเวณทางเข้าเขียงหมูผมมองเห็นแล้ว่ามีการนาอะไรต่างๆ
ไปปิด ไปกั้นไว้ซึ่งค่อนข้างที่จะล่อแหลมกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ มองส่วน
ใหญ่แล้วต้องมองส่วนเล็กด้วย น่าจะดีกว่า ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุพรรณ ท่านอื่นมีไหมครับที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 9
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณ คุณสุพรรณ ที่จริงแล้วฝาคูระบายน้าได้รับเรื่องนี้ไว้แล้ว ตอนนี้ประสาน
กองช่างดาเนินการให้อยู่ อย่างไรจะเร่งติดตามให้เพรานานพอสมควรแล้ว
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ เชิญคุณสุนทร
ประธานสภาเทศบาล
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นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอฝาคูระบายน้าที่เพื่อนสมาชิกสภาพูดถึง เฉพาะฝานั้นฝาเดียว ผมเป็น
สมาชิ ก สภาฯ มา ผมเห็ น เปลี่ ย นมา 5 รอบแล้ ว ขอได้ โ ปรดท่ า นผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ที่จะทาให้ทนทานกว่านั้น ช่วยออกแบบให้ประทับใจหน่อยเพราะ
รอบหน้าไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นสมาชิกสภาฯ อีกหรือไม่ ขอฝากด้วย อยากเห็นพวกเรา
ทางานแบบแข็งแรง มั่นคง ขอฝากไว้ตรงนี้หลายๆ เรื่องที่เรากาลังดาเนินการในนาม
เทศบาลเมืองกระบี่ อยากให้มีเรื่องของความปลอดภัย ความมั่นคง เป็นอันดับแรกๆ
เพราะตอนนี้เหมือนที่เรารู้เราทราบว่าโลกเรามีความเปลี่ยนแปลงตลอด ทาให้เกิด
ฝนตกหนัก น้าเยอะต่างๆ และขอฝากเรื่องการต่อเติมก่อสร้างไม่ว่าสิ่งเล็กใหญ่ต้อง
คานึงเรื่องความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุนทร
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุพรรณ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล สาหรับการซ่อมแซมผมมองว่า สมมุติเป็นงานของกองสาธารณสุขฯ ทาไมกอง
สาธารณสุขฯ ถึงจัดจ้างเองไม่ได้ ทาไมต้องไปฝากกองช่างช่วยดาเนินการ ผมมองว่า
เป็นการรอเพื่อน ในส่วนหนึ่งงานเราควรแก้ไข เราต้องทาทันที ในเรื่องงานแบบนี้ผม
มองว่าหากรอกันไปรอกันมาทาให้ช้าลงเรื่อยๆ เมื่อเกิดอันตรายแล้วเราจะมาแก้ไข
ปัญหาภายหลังอย่างไรได้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุพรรณ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ต้องขอขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะ ในส่วนประเด็นของฝาท่อยอมรับว่ามันบกพร่อง
เพราะเนื่องจากในการดาเนินการตอนนี้คาบเกี่ยวกันอยู่ ระหว่างกองช่างกับกอง
สาธารณสุขฯ ผมขออนุญาตรับและยอมรับจะดาเนินการให้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ ท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
กั บ ญั ต ติ ร ะเบี ย บวาระที่ 9 โปรดยกมื อ สมาชิ ก เห็ น ชอบ 16 ท่ า น ท่ า นใดไม่
เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 2 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 16 ท่าน
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ระเบียบวาระที่ 10

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ (เพื่ อ จัด ซื้ อ เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า จานวน 2 เครื่ อ ง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรั บงานสานักงาน 1 เครื่ อง และเครื่ องคอมพิวเตอร์ โ น้ตบุ๊ก สาหรั บงาน
สานักงาน 2 เครื่อง) (สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA) จานวน 2 เครื่อง (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี) จานวน 1 เครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน) จานวน
1 เครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน) จานวน 2 เครื่อง
เป็น เงินจ านวน 70,000 บาท เพื่อสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจาวันของ
ผู้ปฏิบัติงานและมีความจาเป็นที่จะต้องตั้งใหม่ แต่เนื่องจากสานักปลัดเทศบาลไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้องขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อสาหรับจัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามบั ญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
กระบี่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์***
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ตั้งไว้ 17,000
บาท เพื่อสาหรับจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
/- เป็นอุปกรณ์…
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- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มี ช่อ งเชื่อ มต่อ ระบบเครื อ ข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามบั ญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
กระบี่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์***
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้ง
ไว้ 16,000 บาท เพื่อสาหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด 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 จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งจ่าย
/จากเงิน...
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จากเงิ น รายได้ ***ตั้ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์***
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อ
สาหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลั ก (2 core) จานวน 1
หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีห น่ว ยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
ต้ อ งมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าพื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า 2.5 GHz และมี ห น่ ว ย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีห น่ว ยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
– มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ตามบั ญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
กระบี่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์***
โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้ส าหรับใช้ประชุม) คงเหลื อจานวน
24,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 24,000 บาท (โต๊ ะ รั บ ประทานอาหาร)
คงเหลื อ จ านวน 20,000 บาท ขอโอนลดจ านวน 20,000 บาท (โต๊ ะ
อเนกประสงค์) คงเหลือจานวน 31,000 บาท ขอโอนลดจานวน 26,000
บาท
เหตุผล
1. เพื่ อถื อปฏิบั ติใ ห้ เ ป็น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิ ธีก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2
/และ 3 …
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และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติ
ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้ง จ่ายเป็ น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA)
จานวน 2 เครื่ อง (เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี )
จานวน 1 เครื่อง (เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน) จานวน 1 เครื่อง
(เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานส านักงาน) จานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน
จานวน 70,000 บาท
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 10 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 10 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 16 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 2 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11
นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 16 ท่าน

ญัต ติเ รื่ องขออนุมัติแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่า ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ชั้นวางเอกสารแบบไม้) (กองคลัง)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอ
เสนอญั ตติ ข ออนุ มัติ แ ก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงคาชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากครุภัณฑ์สานักงาน (ชั้นวางเอกสารแบบไม้)
ตามที่ เทศบั ญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
กาหนดคุณลักษณะไว้ไม่มีจาหน่ายในท้องตลาด กองคลัง เทศบาลเมืองกระบี่ มี
ความจ าเป็ น ต้อ งขอแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงคาชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
/ชั้นวาง…
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(ชั้นวางเอกสารแบบไม้) ตั้งไว้ 3,600.- บาท ดังนี้
ข้อความเดิม “สาหรับจ่ายเป็นค่าชั้นวางเอกสารแบบไม้พาทิเคิลเคลือบผิวเมลา
มีน ขนาดลึก 40 ซม.*ยาว 80 ซม.*สูง 87 ซม. มีชั้นปรับระดับสูง-ต่าได้ จานวน
2 ชุด ให้แก่งานพัสดุและทรัพย์สิน ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เทศบาลเมืองกระบี่ (หน้า 288) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งตาม
ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์”
ข้อความใหม่ “สาหรับจ่ายเป็นค่าชั้นวางเอกสารแบบไม้พาทิเคิลเคลือบผิวเมลา
มีน ขนาดลึก 40 ซม.*ยาว 80 ซม.*สูง 81 ซม. มีชั้นปรับระดับสูง-ต่าได้ จานวน
2 ชุด ให้แก่งานพัสดุและทรัพย์สิน ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เทศบาลเมืองกระบี่ (หน้า 288) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งตาม
ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์”
เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
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
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ น าเสนอสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 11 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 11 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 15 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 12

นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 15 ท่าน
ญัต ติ เ รื่ องขออนุมัติ โ อนงบประมาณรายจ่า ยประจาปี พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่า ย
รายการใหม่ (เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ จานวน 1 ตัว และเก้าอี้
สานักงานระดับปฏิบัติการ จานวน 1 ตัว) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่าย
รองนายกเทศมนตรี
รายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
/ขออนุมัติ…
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ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เนื่องจากงานตลาดสด กองสาธารณสุขฯ มีความประสงค์จะจัดซื้อ
โต๊ ะ ท างานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร จ านวน ๑ ตั ว ตั้ ง ไว้ ๔,๙๐๐ บาท และเก้ า อี้
สานักงานระดับปฏิบัติการ จานวน ๑ ตัว ตั้งไว้ ๑,๙๐๐ บาท เพื่อนามาทดแทน
โต๊ะและเก้าอี้ที่ชารุดตามสภาพ และให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ ๒ เทศบาลเมืองกระบี่
และตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่
๒ จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอโอนเงินเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายละเอียด
ดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งานตลาดสด งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อโต๊ ะทางานระดับปฏิบัติการ จานวน ๑ ตัว ตั้ง
ไว้ ๔,๙๐๐ บาท และเก้าอี้ส านักงานระดับปฏิบัติการ จานวน ๑ ตัว ตั้งไว้
๑,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๖,๘๐๐ บาท
โอนลด
๑.แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการ
จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้
คงเหลือ ๖๓,๗๒๐ บาท ขอโอนลด ๖,๘๐๐ บาท
รวมโอนลด ๖,๘๐๐ บาท
เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ ย น หรือโอนไปตั้งจ่ ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็ นอานาจอนุมั ติของ
สภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ
/รายจ่าย…
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รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งานตลาดสด งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ
จานวน ๑ ตัว ตั้งไว้ ๔,๙๐๐ บาท และเก้าอี้สานักงานระดับปฏิบัติการ จานวน
๑ ตัว ตั้งไว้ ๑,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท
นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13

นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ระเบียบวาระที่ 12 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 12 โปรดยกมือ สมาชิก
เห็นชอบ 15 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 15 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (เพื่อติดตั้งฝ้าเพดาน) (กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ
กีฬา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอ
เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามที่
สภาเทศบาลเมืองกระบี่ได้อนุมัติที่ให้ก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นที่ระหว่างอาคาร A
และอาคาร C ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้เป็นอาคาร
รองรับการจัดแสดงภาพหมุนเวียนของศิลปิน เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอัน
ดามัน จังหวัดกระบี่ มีความจาเป็นจะต้องติดตั้งฝ้าเพดานอาคารดังกล่าว แต่กอง
ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าติดตั้ง
ฝ้ า เพดาน จึ ง ขออนุ มัติ โ อนงบประมาณไปตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่พ ร้อ มกั นเงิ น
งบประมาณ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 120,000 .- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) พร้อม
/กันเงิน...
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กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ดังมีรายการ ดังนี้
โอนเพิ่ม
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ เป็นเงิน
120,000 .-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าติดตั้งฝ้าเพดาน ตั้งไว้ 120,000 .-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฝ้าเพดานอาคาร D ห้องแสดงภาพหมุนเวียน ขนาด 7 x
11.70 เมตร หรือ พื้ นที่ไม่น้อยกว่า 81.90 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองกระบี่ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) แผน
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่น
หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบเครือข่าย ศิลปกรรมร่วมสมัย
ตั้งไว้ 250,๐๐๐ บาท ขอโอนลด 120,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
๑. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
๒. เพื่อถือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ "ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขออนุมัติ
กันเงินต่อภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ๒๕๖๑ ไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน 120,000บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
รองประธานสภาเทศบาล อภิป รายในญัตติ ร ะเบียบวาระที่ 13 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มี ผ มขอมติ ที่ประชุ ม
สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบกั บ ญั ต ติ ร ะเบี ย บวาระที่ 13 โปรดยกมื อ
สมาชิกเห็นชอบ 16 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 2 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 14
นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 16 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จานวน 1 คัน) (กองช่าง)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานสวนสาธารณะ ในหมวด
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ สาหรับบรรทุกผู้ปฏิบัติงาน
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ผ่านมารถบรรทุกของงาน
สวนสาธารณะมีสภาพชารุดทรุดโทรมไปตามสภาพการใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบั ติง านมีค วามสะดวกรวดเร็ว และมี ประสิ ท ธิภ าพ แต่โ ดยที่เทศบาลไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี แบบธรรมดา จานวน 1 คัน โดยขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
เมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1.ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ตั้งไว้ 575,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
2.แบบธรรมดา
2.1 มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
2.2 เป็นรถช่วงยาว
2.3 เป็นกระบะสาเร็จรูป
2.4 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564) ยุทธศาสตร์เมืองยั่งยืนตามปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปี 2561
2. ขอโอนลดจากงบประมาณกองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,556,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 600,700 บาท ขอโอนลด 205,000 บาท ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้ 139,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 53,200 บาท ขอโอนลด 36,000
บาท
3. ขอโอนลดจากงบประมาณกองช่าง งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินเดือน ประเภท
ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง ตั้ ง ไว้ 4,183,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ
786,003.22 บาท ขอโอนลด 100,000 บาทหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุ ด หนุ น ส่ ว นราชการ รายการโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ตั้ ง ไว้
1,160,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ 400,073.24 บาท ขอโอนลด
117,000 บาท
4. ขอโอนลดจากงบประมาณจากกองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 185,700 บาท
งบประมาณคงเหลือ 179,770 บาท ขอโอนลด 117,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่อให้มีความสะดวกสาหรับการปฏิบัติงาน
2. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 575,000
บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ธรรมดา จานวน 1 คัน ต่อไป
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 14 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณคธา
นายคธา ชัยสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในญัตตินี้ส่วนตัว
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบทีจ่ ะให้ทางกองช่างที่จะซื้อรถไปพัฒนาสวนสาธารณะ แต่ตามสภาพ
เศรษฐกิจที่บริษัทรถยนต์ทั่วไปที่เขาลดจานวนซี ซีลงมาจะเป็น 1,900 – 2,000
ซีซี เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เทศบาลเราเองก็เหมือนกันต้องมีการประหยัด
/ตามสภาพ…
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ตามสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี แต่ตรงนี้ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ตรงนี้
อยากให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขว่ า หากเราปรั บ ลดลงมาเป็ น 1 ,800 ซี ซี
เพื่อที่จะให้บริษัทอื่นๆ รถที่มีซีซีต่าสามารถที่จะเข้าร่วมประมูลได้ ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณ คุณคธา ท่านอื่นมีไหมที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 14
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในการที่จะประหยัดดิฉันเห็นด้วย แต่ในการที่จะทางานให้มีคุณภาพและให้สม
ประโยชน์คิดว่าหากเราใช้ของดีจะทางานได้สาเร็จลุล่วงได้ดี แต่หากเราประหยัดใน
สิ่งที่บางครั้งทาให้งานของเราออกมาไม่ทันตามสภาพ ถ้าเกิดว่าการทางานคิดว่าควร
จะใช้ของที่ดีให้เหมาะสม ขอเสนอไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณปรีญา ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณคธา

นายคธา ชัยสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตเอ่ยนาม
สมาชิกสภาเทศบาล ครับ เรียนคุณปรีญา ที่ผมอธิบายว่าปัจจุบันรถยนต์หากเราได้ติดตามนั้น รถยนต์
บางยี่ห้อเป็นรุ่นใหม่ๆ เขามีการลดจานวนซีซีลง แต่เพิ่มจานวนแรงม้าเพื่อให้มีการ
ประหยัดเชื้อเพลิง แต่แรงม้าเพิ่มขึ้น ผมขออนุญาตเอ่ยนาม เช่น อี ซูซุ เขาจะปรับ
จ านวนซีซีเหลื อ 1,900 ซีซี หรือฟอร์ดจะเหลื อ 2,000 ซี ซี แต่เพิ่ มแรงม้า รถ
เหล่านี้จะประหยัด แต่คุณภาพไม่ได้ด้อย หากเราติดตามเทคโนโลยีตัวใหม่ๆ จะ
ทราบดี ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณ คุณคธา ท่านอื่นมีไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณสาหรับเจตนาดีของทุกๆ ฝ่าย ท่านหนึ่งหนึ่งคิดว่าเพื่อเป็นการประหยัด
ท่านหนึ่ งก็เห็ นว่าถ้าคงไว้สภาพเดิมคุณภาพจะดีกว่าหรือไม่ ผมเองยังไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่องนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว เนื่องจากกองช่างเป็นเจ้าของญัตติ และมีความ
จ าเป็ น จะต้ อ งใช้ และเข้ า ใจว่ า ผู้ ที่ ต้ อ งการจะใช้ นั้ น คงจะมี ก ารศึ ก ษาอยู่ บ้ า ง
พอสมควร อย่างนั้นขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่จะให้ทางผู้อานวยการกองช่าง
ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ได้กรุณาได้ชี้แจงต่อไปด้วยครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร เชิญผู้อานวยการกองช่าง

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองช่าง ในญัตตินี้ที่เราตั้งรายละเอียดนั้นเป็นการตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ คือจะมีมาตรฐาน
อยู่ ในการกาหนดมาตรฐานรถกระบะตอนเดียวจะต้องมีจานวนซีซีไม่น้อยกว่า
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เท่าไหร่ แล้วรถที่เราจะซื้อผมต้องการกาลังสูงๆ เพื่อใช้ในงานสวนสาธารณะ จะต้อง
ดูแลสวนพฤกษาสวรรค์ ซึ่งบางครั้งเราต้องบรรทุกวัสดุหรือพาคนสวนขึ้นไปทางาน
บนพื้น ที่สูง ซึ่งหากมีกาลั งซีซีต่าๆ แล้ วขึ้นไปที่ล าดชัน หรือในการที่เราจะต้องไป
บรรทุกของต่างๆ ไปทางานเกรงว่าจะไม่ค่อยสมประโยชน์และสมรรถนะของรถก็ไม่
แน่ใจว่าจะมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพดีเท่ากับที่เราได้กาลังมาตรฐานสูงๆ น่าจะ
ดี ก ว่ า คื อ มี เ จตนาอยากจะได้ ร ถขั บ เคลื่ อ น 4 ล้ อ ด้ ว ยซ้ าไป แต่ เ นื่ อ งจากเรามี
งบประมาณค่อนข้างจากัดจึงขอเป็นรถกระบะตอนเดียวที่มีกาลังซีซีสูงๆ ขอบคุณ
ครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณผู้อานวยการกองช่าง คุณคธาคงคิดว่าได้รับทราบรายละเอียด
รองประธานสภาเทศบาล เหตุผลความจาเป็นแล้วนะครับ ท่านอื่นมีไหมที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่
14 หากไม่ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ กสภาเทศบาลท่ านใดเห็ น ชอบกับ ญั ต ติ
ระเบียบวาระที่ 14 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 15 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่
มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 15 ท่าน
ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
(โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง LED 240W จานวน 16 โคม) (กองช่าง)

นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร
รองประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโคมไฟส่อง
สว่าง LED 240 W จานวน 16 โคม เพื่อใช้สาหรับเปลี่ยนโคมไฟเสาไฮเมสริมเขื่อน
ปูดา จากโคมไฟเมทัลฮาไลท์ 400 W เป็นโคมไฟส่องสว่าง LED 240 W จานวน
16 โคม เนื่องจากโคมไฟเมทัลฮาไลท์เป็นโคมไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจานวนมาก
ประกอบกับในปั จจุบันฐานคานวณสิ ทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลเมือง
กระบี่ จะอยู่ที่ร้อยละ 8 ของฐานคานวณสิทธิของการไฟฟ้า ซึ่งจะอยู่ที่ร้อยละ 10
ของหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประกอบกับในบริเวณริมเขื่อนปูดาจะมีนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนโดยทั่ ว ไปจะมาพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ออกก าลั ง กาย และแวะถ่ า ยรู ป ที่
ประติมากรรมปูดาเป็นจานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้า
มาใช้บริการในบริเวณดังกล่าว แต่โดยที่เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึง
จาเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ
ครุ ภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทโคมไฟส่ องสว่าง LED 240 W โดยขอเสนอญัตติให้ส ภา
เทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
/หลักการ…
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หลักการ
1.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง
LED 240 W จานวน 16 โคม เป็นจานวน 273,900 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสาม
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง LED 240 W จานวน
16 โคม มีความสว่าง 24,000 Im ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
2. ขอโอนลดจากงบประมาณกองช่าง งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม ตั้ ง ไว้ 1,410,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ
649,870 บาท ขอโอนลด 273,900 บาท
เหตุผล
1. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว
2. เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว
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”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 273,900
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อ
โคมไฟส่องสว่าง LED 240 W จานวน 16 โคม ต่อไป
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 15 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากตั้งข้อสังเกตว่าดวงโคมที่ซื้อในสเปคใหม่จานวน 16 ดวงโคม เห็นราคาแล้วคิด
ว่าค่อนข้างสูง อาจจะมีปริสิทธิภาพในการประหยัดกระแสไฟฟ้า จึงทาให้มีราคาสูงก็
เรื่องหนึ่ง แต่เรื่องที่สาคัญพื้นที่ตรงนั้นเราต้องใช้ในภายนอกแดดฝน ที่สาคัญคือแถว
ทะเล ไฟบริ เวณนั้นจะมีปัญหาบ่อยๆ รวมถึงธรรมชาติบวกกับกระแสไฟ ฟ้าผ่ า
ประมาณนี้ จ ะเป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ฟฟ้ า ดั บ บ่ อ ย ไม่ แ น่ ใ จว่ า 16 ดวงโคมที่ ข อซื้ อ ใหม่ มี
ประสิทธิภาพในการคงไว้ซึ่งความคงทนหรือไม่ คุ้มค่ากับการใช้งานสักขนาดไหน
เพราะมองดูแล้วคิดว่าหาก 16 ดวงโคม ใช้เงินสองแสนกว่าบาทตกดวงละ หมื่นเจ็ด
พันกว่า ไม่ทราบว่ารายละเอียดอื่นๆ เป็นอย่างไรอยากขอคาอธิบายชี้แจงเพื่อที่จะได้
คล้อยตามเห็นด้วย ได้อนุมัติให้ตอไป ขอบคุณครับ
/นายสุพรรณ…
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นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณ คุณสุนทร ท่านอื่นมีไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนที่จะดาเนินการต่อ อยากจะเรียนถามนิดหนึ่งว่า 16 ดวงโคม ไม่ทราบว่าการไป
ติดตั้ง จะติดตั้งบริเวณไหนคือลานปูดาตรงนี้หากเรามองปัจจุบันก็ดูเป็นธรรมชาติ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ มีปูขึ้นมาจากชายเลนและมีภูเขาต่างๆ
นายสุพรรณ ภูมิภมร เรียนคุณปรีญา ในญัตตินี้เป็นการเปลี่ยนดวงโคมตรงเสาไฮเมสริมเขื่อนปูดา
รองประธานสภาเทศบาล และขออนุมัติเปลี่ยนดวงโคมส่องสว่าง ซึ่งผมมองว่าเดิมมีเสาไฟอยู่แล้ว แต่ใช้โคม
ไฟเมทัลฮาไลท์ แต่ในคราวนี้เราจะเปลี่ยนตัวโคมเมทัลฮาไลท์เพราะกินกระแสไฟ ใน
คราวนี้จะเปลี่ยนที่เดิม ไม่ได้มาติดตั้งใหม่แต่อย่างใด ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 15 ก็ขอเชิญ หากไม่มีจะให้ทาง
ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อไป ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่กรุณาได้ชี้แจงให้ ก็คงจะเป็นเจตนาดีของทุกๆ ท่าน
เป็นความจริงที่ท่านสมาชิกได้พูดว่า ราคาออกจะสูงไปสักนิด ที่หลอดหนึ่งราคาหนึ่ง
หมื่น กว่า บาท แต่ป ระสิ ทธิภ าพและคุณ ภาพดีกว่ าแน่นอน ก็เหมือนๆ กับรถใน
ปัจจุบันที่มีราคาสูง แต่ประหยัดน้ามัน เรื่องนี้ก็เหมือนกัน ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าว
คุณภาพดีกว่านแน่นอน แต่การกินไฟคงจะน้อยลงเพราะเป็นนโยบายที่เขาต้องการ
ให้เราประหยัดไฟฟ้าให้มากที่สุด กราบเรียนว่าก่อนที่ท่านจะให้ท่าน ผอ.กองช่างได้
ชี้แจงเรื่องไฟฟ้า เทศบาลเมืองกระบี่เป็นหนึ่งในหก 16 เทศบาลทั้งประเทศไทย มี
66 เทศบาลในประเทศไทยที่ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี เพราะเราอยู่ในเงื่อนไขเป็นเทศบาล
ดั้งเดิม สมัยก่อนไฟฟ้าอยู่กับเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อปี พ.ศ. 2503 เขามีโครงการ
จะโอนไฟฟ้าไปให้ไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขาจึงนาไฟฟ้าของเรานั้นไปไว้ที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีเงื่อนไขว่าให้เทศบาลเมืองกระบี่ ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี อาคาร
สานักงานเทศบาลเมืองฟรี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฟรี โรงฆ่าสัตว์ฟรี โรงยิมฟรี
สาธารณสุขฟรี แต่ตอมามีการเปลี่ยนเงื่อนไขจากการใช้ฟรีอย่างไม่มีลิมิต กลายเป็น
ว่าให้ ใช้ฟรี 10% ของรายได้ ที่เกิดขึ้นในเทศบาลเมือง นั่นหมายความว่าเก็บค่า
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลได้เท่าไหร่ให้เรานั้น 10% แต่การให้ 10% ไม่ได้ให้เป็นตัวเงิน
แต่ให้เป็นกระแสไฟฟ้า พอถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจาก 10% มีแตกย่อยออกเป็น
บ้านนั้นจะต้องไฟฟ้าไม่เกิน 250 หน่วย หากเกินจะคิดเงิน ซึ่งวันนี้เทศบาลหลายๆ
เทศบาลในประเทศไทยเสียค่าไฟฟ้าแล้ว แต่เทศบาลเมืองกระบี่เรายังไม่เสียค่าไฟ
สาธารณะใดๆ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ขณะนี้มีการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 4 ล้านกว่า
หน่วย ของเราไม่เกิน 10% แสดงว่าให้เราได้ใช้ 4 แสนหน่วย วันนี้เราใช้อาคาร
สถานที่ต่างๆ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง โรงยิม สาธารณสุข โรงฆ่าสัตว์เราใช้ไป
แล้ว 3 แสนกว่าหน่วย ยังเหลืออีกประมาณหนึ่งแสนกว่าหน่วยที่จะใช้ หากเราไม่
/รีบประหยัด…
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รีบประหยัดต่อไปหากเราใช้เกินจานวนนั้น เราต้องเสียค่าไฟเอง เพราะฉะนั้นส่วน
ไหนที่จะสามารถประหยัดได้เราจะประหยัดค่าไฟลงทันที เพราะหากไม่อย่างนั้นแล้ว
ค่าไฟในแต่ละเดือนเยอะมาก ถนน 302 สาย และมีโรงเรียนในสังกัดอีก 4 แห่ง
โรงยิม โรงฆ่าสัตว์ต่างๆ เทศบาลเมื องใช้เยอะ จึงจาเป็นต้องประหยัดตั้งแต่วันนี้ ขอ
เรี ย นท่ า นสมาชิ ก สภาให้ ท ราบถึ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น หากท่ า นอยากจะรู้ ว่ า
ประสิทธิภาพของไฟฟ้าที่เปลี่ยนแล้วคุณภาพดีขนาดไหน ไม่ต้องพูดถึงอะไรต่างๆ ที่
ท่านพูดมาเราสามารถที่จะมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ เรียนถาม ผอ.กองช่างมีอะไรที่จะ
เพิ่ มเติ มให้ ที่ ป ระชุม สภาฯ แห่ ง นี้ บ้า งไหมเกี่ย วกับ เรื่อ งประสิ ทธิ ภ าพของไฟฟ้ า
เพื่อที่จ ะให้ ส มาชิกสภาทุก ท่านได้รู้เหมือนกัน และไดเสบายใจ ขออนุญาตท่า น
ประธานสภาเทศบาลอนุญาตให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงต่อไปด้วยครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร เชิญผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจงต่อไปครับ
รองประธานสภาเทศบาล
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองช่าง ที่เราเปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลท์ 400 W เป็นโคมไฟ LED 240 W นี้จะประหยัดไฟ
สาธารณะลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง ในส่วนของความสว่างจะเท่าเดิม แต่กินกระแสไฟ
ลดลงมาครึ่งหนึ่ง และหลอดไฟ LED ที่ผมได้ศึกษาที่ทางนายช่างกมลเขาได้มาอยู่
ตรงนี้ด้วย คือหลอดไฟ LED ตัวนี้ จะป้องกันน้าเค็มจะทาให้ประสิทธิภาพในการใช้
งานมีอายุยาวนานขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆ ซึ่งในการเปลี่ยนแต่ละครั้ง
ค่อนข้างเสียค่าใช้จ่ายมาก มีตัวกันการกระชากไฟ ซึ่งไฟฟ้าบ้านเราจะไม่ค่อยเสถียร
มากนั ก หลอดจะเสี ยหายยากขึ้น แต่กันฟ้าผ่ าได้ในระดับหนึ่งแต่ห ากฟ้าผ่ าแรง
เกินไปไม่สามารถกันได้ แต่ที่ได้ศึกษามาแล้วคิดว่ามีประโยชน์มากสาหรับการใช้งาน
แต่เราไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดทั้งตลอดแนว เปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เป็นเสาไฮเมสจุดที่
สาคัญๆ เช่นที่ริมเขื่อนปูดา ต้นหนึ่งจะใช้ 8 หลอด เราจะเปลี่ยนที่ปูดา 1 ต้น และ
บริเวณไม้มะหาด 1 ต้น ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณผู้อานวยการกองช่าง แต่อยากให้นายช่างกมลได้ชี้แจงว่าสมมุติว่าเดิมที
รองประธานสภาเทศบาล เสาไฮเมสต้นนั้นสาหรับโคมเมทัลฮาไลท์มีความสว่างเท่าไหร่กี่ Lumen กับในตัว
Lux ที่จะเกิดและหากเราเปลี่ยนใหม่นั้น ความสว่างเรามีค่าที่จะพอเทียบวัดกันได้
หรือไม่ กับค่า Watt ที่ลดลง ทางสมาชิกสภาเทศบาลจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ
เชิญผู้อานวยการกองช่าง
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในส่วนนี้จะมี
ผู้อานวยการกองช่าง รายละเอียดในญัตติแล้วในคาอธิบายถึงหลักการ หลอด LED 240 W มีความสว่าง
24,000 lm ของเดิมก็ 24,000 lm เช่นกัน ตัว นี้ความสว่างไม่แตกต่างกัน แต่
ประสิทธิภาพของกระแสไฟจะกินไฟน้อยลงกว่าครึ่ง ซึ่งตัวนี้เป็นผลงานของวิศวกร
ชาวไทยด้วยที่ได้มาทาถือว่าเป็นการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ของไทย ที่ได้นาสินค้า
ที่ทันสมัยและได้ใช้ประโยชน์กับสาธารณะ ขอบคุณครับ
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นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณผู้อานวยการกองช่าง มีท่านอื่นอีกไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้อยากสอบถามสัก 2 เรื่อง คือหากเราเปลี่ยนหลอดนี้จากเมทัลฮาไลท์
400 W มาเป็น LED 240 W และหลอดเก่านั้นเราจะนาไปใช้อะไรอย่างไร่ตอไป
จะใช้ประโยชน์อะไร และอีกประเด็นหนึ่งคิดว่าเสาไฟนี้สูงไป ควรจะลดระดับลงมา
ได้หรือไม่ประมาณ 1 ใน 3 หรือครึ่งหนึ่งของเสาก็ดี ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณพัฒน์
นายพัฒน์
หมั่นค้า
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ช่าง ฝ่ายช่างไฟฟ้าได้ร่วมประชุมด้วย ที่ทราบมาจากไฟฟ้าเมื่อ
หลายๆ ปีก่อน เขาบอกว่าในจังหวัดกระบี่นั้นไม่ถึง 220 V ฉะนั้นทาให้หลอดไฟ
เสื่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเสื่อมได้ง่าย อยากถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างไฟฟ้าที่เราออกไป
สารวจไฟต่างๆ เราเคยวัดไฟบ้างหรือไม่ ว่ากระแสไฟฟ้าถึง 220 V หรือไม่ ขอบคุณ
ครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ คุณพัฒน์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล นายช่างไฟฟ้าก็อยู่แล้ว และ ผอ.กองช่างก็อยู่ผมอยากจะถามกลับไปนิดหนึ่งว่าดวง
โคมตัวนี้ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน และดวงโคมธรรมดาราคาประมารดวงโคมละ
เท่าไหร่ และอายุการใช้งานของเก่าค่าเฉลี่ย เท่าไหร่ต่อการใช้งาน ของใหม่มีการ
การันตีเท่าไหร่กี่เดือนต่อดวงโคม และมาคูณกันดู 16 ดวงโคม หากเป็นดวงโคม
เก่าๆ เราจะใช้ได้เท่าไหร่ ประหยัดไฟเท่าไหร่ อยากได้ตัวเลขนิดหนึ่งเพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ผมมองดูไม่ทราบว่าราคาของดวงโคมใหม่นี่จะแพง
กว่าของเก่าถึงสามเท่าหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ คุณสุนทร มีท่านอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีจะให้นายช่างกมล
รองประธานสภาเทศบาล ช่วยชี้แจงเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
นายกมล
สุขปาน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายช่างไฟฟ้า
-ขอบอนุญาตตอบของ สท.พัฒน์ ก่อนนะครับ คือระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมือง
กระบี่ เมื่ อ ก่ อ นจะมี ก ารขยายเขตไฟฟ้ า เพิ่ ม ไปเรื่ อ ยๆ จนท าให้ ก ระแสไฟฟ้ า
แรงดันไฟฟ้าตก แต่ขณะนี้กระผมได้ขยายมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมจึงทาให้
ไฟฟ้าไม่ตก แต่ยังมีบางสายที่ยังมีไฟตกอยู่ เช่น ถนนรวมใจชน เพราะมีการขยาย
เขตไฟฟ้าแต่ไม่มีการเพิ่มมิเตอร์จึงทาให้ไฟตก ฉะนั้นตอนนี้ผ มทยอยเพิ่มมิเตอร์
ไฟฟ้าสาธารณะให้มากขึ้นเพื่อลดการเกิดไฟตก
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-เรื่ อ งของโคมไฟสามารถประหยั ด ไฟได้ ป ระมาณครึ่ง หนึ่ ง จากเดิม มี แ สงสว่ า ง
เท่ากับโคมเมทัลฮาไลท์ และโคมเก่าๆ จะนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เพราะ 16 ดวง
โคม เราเปลี่ยนได้แค่ 2 ต้น เรายังมีอีก 10 กว่าต้น ที่มีปัญหาเรื่องโคมไฟเสีย ไม่
สามารถจัดซื้อได้ เพราะหากนาไปจัดซื้อโคมทั้งหมดงบประมาณจะไม่เพียงพอ ทาให้
ซ่อมแซมอย่างอื่นไม่ได้ โคมไฟเมทัลฮาไลท์มีราคาแพงราคาประมาณ 7 – 8 พัน
บาทต่อดวงโคม ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ คุณกมล
รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ต้องขออภัย ณ ที่นี่ จริงๆ แล้วนายช่างกมลมีความรู้ก็จริง แต่เนื่องจากที่นี่สภา
เทศบาล เขาเองคงไม่ถนัดในเรื่องที่จะชี้แจงตอบคาถามมาก ผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ เพื่อที่จะถามนาให้ คือเขาถามว่าเสาไฟฟ้าที่สูงขนาดนั้นลดระดับให้
ต่าลงกว่าเดิมได้ไหม ถ้าลดระดับต่ากับระดับสูงไฟฟ้าจะต่างกันอย่า งไร หากสูงแล้ว
ซ่อ มได้ ห รื อ ไม่ ล าบากหรื อไม่ หากลดระดับ ต่ าลงแสงสว่ า งจะเพี ย งพอดีห รื อไม่
จาเป็นหรือไม่ที่จะต้องลดระดับเสาไฟ ขอให้ตอบทีละข้อๆ ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายช่างกมล
นายกมล
สุขปาน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายช่างไฟฟ้า
เสาไฮเมสของเราที่ใช้อยู่สูง 20 เมตร. เสาไฟของเรามี 2 ชนิด ชนิดแรกสามารถใช้
มอเตอร์หมุนลงมาได้ อีกชนิดหนึ่งต้องใช้มือ กรณีที่ให้ลดระดับลงมาครึ่งหนึ่งต้อง
เข้าใจว่าเขาออกแบบมาสาหรับการใช้งาน 20 เมตร. หากเราลดลงมาสายสลิงจะ
หล่ นลงมาด้วย เพราะสายสลิงจะโดนน้าฝน โดนแดดทาให้เสียหายเยอะและไม่
สวยงาม พื้นที่การส่องสว่างน้อยลงกว่าเดิม ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ นายช่างกมล
รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอเรียนขยายความว่า คือสูงตามมาตรฐานที่เขากาหนดไว้ เพราฉะนั้นหากลดระดับ
ลงต่ากว่านี้หรือสูงกว่านี้จะไม่เหมือนเดิม จะผิดเพี้ยนไปจากเดิม ความสูงเป็นความ
สูงที่เขากาหนดไว้ตามมาตรฐาน หากลดระดับประสิทธิภาพในการกระจายแสงสว่าง
คงไม่ดีพอ และการซ่อมบารุงสามารถซ่อมบารุงได้โดยไม่มีปัญหาเพราะสามารถ
เคลื่อนเสาลงมาได้ ประเด็นที่ท่านได้สอบถามมาเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างของ
เก่ า และของใหม่ ของเก่ า ราคาเท่ า ไหร่ ข องใหม่ ร าคาเท่ า ไหร่ ขออนุ ญ าตท่ า น
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายช่างกมลตอบคาถามต่อไปครับ
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นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชรครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญนายช่างกมล
นายกมล
สุขปาน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายช่างไฟฟ้า
หลอดไฟของเก่าเมทัลฮาไลท์คงจะอยู่ที่ประมาณ 7 – 8 พันบาทต่อโคม อายุการใช้
งาน 10,000 ชั่ ว โมง ส่ ว นของใหม่ ห ลอด LED ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านนาน
50,000 ชั่วโมง ราคาอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทต่อดวงโคม ส่วนดวงไฟเก่าๆ
จะน าไปเปลี่ ย นทดแทนบริ เวณเสาไฟต้ นอื่น ๆ และน าไปใช้ใ นงานทั่ว ๆ ไปแทน
ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ นายช่างกมล ท่านอื่นมีไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
อย่ างที่น ายช่างกมลได้เรียนแจ้งไปว่าหลอดไฟของเก่าอายุการใช้งาน 10,000
ชั่ว โมง ส่ ว นของใหม่ห ลอด LED ประสิ ทธิภ าพการใช้งานนาน 50,000 ชั่ว โมง
แตกต่างกัน 5 เท่า ราคาก็จะสูงกว่าครึ่งเหมือนกัน แต่การกินกระแสไฟฟ้าถูกกว่า
ประหยัดกว่ากันครึ่งหนึ่ง คงจะเห็นว่าคนที่ทางานกับคนที่พูดต่างกันเยอะเขาขึ้นเสา
ซ่อมไฟฟ้าไม่เหนื่อยเท่าไหร่ แต่วันนี้มาพูดในสภาเทศบาลวันนี้เหนื่อยมาก หากให้
พูดอีกครั้งคงจะแย่ คิดว่าท่านสมาชิกสภาคงจะเข้าใจตามที่ได้เรียนแจ้งไป ขอบคุณ
ครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร ท่านอื่นมีไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ต้องขอบคุณนายช่างกมลด้วยที่ได้เข้ามาร่วมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ผมจะ
สอบถามต่อไปว่าอายุการใช้งานของหลอดไฟ 10,000 ชั่วโมง กับ หลอด LED การ
ใช้ ง านนาน 50,000 ชั่ว โมง ถ้ า เราซื้ อมาใช้ แ ล้ ว ไม่ ถึ ง 50,000 ชั่ ว โมง มี ก าร
ประกันอุปกรณ์หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ คุณสุนทร ท่านอื่นมีไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญผู้อานวยการกองช่าง
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองช่าง เรื่องนี้จะเป็นไปตามระเบียบของวิธีการพัสดุอยู่แล้ว มีระเบียบพัสดุในการประกัน
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ อย่างน้อยประกันตามระยะเวลาที่ซื้อมาแต่โดย
ทั่วๆ ไปเมื่อเป็นครุภัณฑ์อย่างนี้ต้องประกัน 2 ปี ขอบคุณครับ
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นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอบคุณ ผู้อานวยการกองช่าง
รองประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 15 เพิ่มเติมก็ขอเชิญ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 15 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่
เหลืองดออกเสียง 4 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 16

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน) (กองส่งเสริมวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวและกีฬา)

นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร
รองประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และพร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ และขอกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจาก
ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมอั น ดามั น มี ความจ าเป็ นจะต้ อ งจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ห ลาย
รายการ เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเพื่อความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมและส่งเสริมด้านฺศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว จึงขอเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุมัติโอนงประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนตั้งรายจ่ายใหม่ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังมีรายการ ดังนี้
โอนเพิ่ม
หมวดค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
๑. ค่าโต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาว ตั้งไว้ 115,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาว ขนาด ๖๐×๑๘๐ เซนติเมตร หน้าขาว ขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม สามารถพับได้ จานวน ๖๐ ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น
๒. ค่าเก้าอี้สาหรับประชุม ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้เหล็กชุบโครเมี่ยม พื้นที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้า หุ้มด้วยหนัง PVC ขนาดไม่
น้อยกว่า ๔๓×๕๗×๙๐ เซนติเมตร จานวน ๓๐๐ ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น
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๓. ค่าซื้อและติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อและติดตั้งโทรศัพท์ภายในจานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ชุดโอเปอร์เรเตอร์ ๑
เครื่อง ชนิด ๒ สายนอก ๑๒ สายใน และชุดโทรศัพท์ประกอบอีก ๑๐ เครื่อง เพื่อ
ติดตั้งตามอาคารต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรมอันดามัน ตั้งตามราคา
ท้องถิ่น
4. เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR) ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด จานวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 16 ช่อง ความ
จุไม่น้อยกว่า 2 ระบบ Analog
โอนลด
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ
กีฬา
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ .- บาท ขอโอนลด ๓๑๑,๐๐๐ .-บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 350,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด 60,๐0๐.- บาท
รวมโอนลด 371,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เหตุผล
๑. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
๒. เพื่อถือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๙ "ในกรณีที่
มีร ายจ่ ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผู กพัน แต่มีความ
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขออนุมัติ
กันเงินต่อภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ๒๕๖๑ ไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน 371,000 (สาม
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
/นายสุพรรณ...

56

นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 16 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 16 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 4 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 17

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ แ ละพร้ อ มกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (เครื่ องปรั บอากาศ) (กองส่งเสริ มวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา)

นายสุพรรณ ภูมิภมร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร
รองประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
๒๕๖๑ ไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ พร้ อมกัน เงิ นงบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ และขอกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 เนื่องจาก กอง
ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์ที่จะกั้นห้องและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกอง
ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ยังไม่มีสานักงานที่ใช้ปฏิบัติงาน จึงขอ
เสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
พร้ อ มกั น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่ อ เบิ ก จ่ า ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
หมวดค่าครุภัณฑ์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
1. ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 84,000บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตั้ง
ไว้ 84,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) จ านวน 3 เครื่ อ ง เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ห้ อ งท างานของกองส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ ปรากฏตามบัญชี
/ครุภัณฑ์...
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ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3
*** ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ***
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 BTU
- เป็นราคาที่กาหนดและรวมค่าติดตั้ง
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตระแกรง
ไฟฟ้ า (Electric Grids) หรื อ เครื่ อ งผลิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า (Lonizer) เป็ น ต้ น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทาความสะอาดได้
ทั้งชนิดตั้งพื้น/แขวนและชนิดติดผนัง
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
๒. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 180,000 .-บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 180,000 .-บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ของกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ เป็นกระจกและโครงสร้างอลูมิเนียมพื้นที่ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
9.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร มีประตู 1 บาน รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมื องกระบี่ ปรากฏตามแผนพัฒ นาสี่ ปี ( พ.ศ.
2561 – 2564 ) แผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่
โอนลด
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนั กงานจ้าง ตั้งไว้ 350,000.- บาท (สามแสนห้ าหมื่นบาทถ้ว น)
โอนลด 264,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เหตุผล
๑. เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
ให้อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
/ส่วนท้องถิ่น…
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ "ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้เงิน
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี"
ขอได้ โ ปรดน าเสนอต่ อที่ ประชุม สภาเทศบาลเมือ งกระบี่ เพื่ อพิ จ ารณา
อนุมัติในวงเงิน 264,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ต่อไป
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 17 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณคธา
นายคธา ชัยสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ญัตตินี้ในส่วนตัวผมเห็นชอบ แต่ยังมีข้อสงสัยที่มีการไม่มีการระบุเรื่องของการ
ประหยัดเบอร์ 5 เพราะมีการโฆษณาในทางทีวีว่าต่อไปในส่วนของแอร์เหล่านี้ต้องมี
ฉลากเบอร์ 5 ตามนโยบายของคณะผู้ บ ริ ห ารที่ บ อกว่ า ในภาคส่ ว นต่ า งๆ ต้ อ ง
ประหยัดไฟฟ้า มีเครื่องปรับอากาศบางยี่ห้อยังไม่มีฉลากเบอร์ 5 ที่เขาไปประมูล
ตามส่วนราชการต่างๆ ผมกลัวว่าผู้รับเหมาจะมาติดตั้งและจะมีปัญหาในส่วนของค่า
ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เป็นข้อสังสัยว่าถ้าเราระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไปจะได้หรือไม่
ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณคุณคธา ท่านอื่นมีไหมครับ
รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณท่านสมาชิกสภา จะให้เพิ่มเติมให้มีฉลากเบอร์ 5 คงจะไม่เสียหายแต่อย่าง
ใด คงจะระบุได้เพราะหากจะทาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคุณภาพเพิ่มขึ้น และเงิน
งบประมาณเท่าเดิมนั้นคงไม่เสียหาย ขอบคุณครับ
นายสุพรรณ ภูมิภมร
ขอบคุณ คุณคธา ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่
รองประธานสภาเทศบาล 17 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 17 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 16 ท่าน ท่าน
ใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 2 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 18

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 16 ท่าน
ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
(โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงซ่อมบารุงโรงงานโยธา) (กองช่าง)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
/โอนเงิน…
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โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างต่อเติม
โรงซ่อมบ ารุ งโรงงานโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองกระบี่ เนื่องจากโรงซ่อมบารุง
โรงงานโยธาเป็นหน่วยงานย่อยของกองช่างและเป็นสถานที่สาหรับปฏิบัติงานของ
กองช่าง นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่ส าหรับเก็บวัส ดุอุปกรณ์และยานพาหนะที่
ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ซึ่งในปัจจุบันนี้ กองช่างได้มีปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์รวมทั้ง
ยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น ทาให้ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการเก็บรักษาวัส ดุ
อุปกรณ์ และสถานที่ดังกล่าวมีความคับแคบ ทาให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่
โดยที่เ ทศบาลไม่ ได้ ตั้งงบประมาณเพื่ อการนี้ไว้ จึ งจ าเป็นต้ องขออนุมั ติโ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงซ่อม
บารุงโรงงานโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองกระบี่ จานวน 650,000 บาท (หกแสน
ห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) โดยขอเสนอญั ต ติ ใ ห้ ส ภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาตาม
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ไว้ในแผนงาน
เคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน ในหมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า
บารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างต่อเติมโรง
ซ่อมบ ารุงโรงงานโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองกระบี่ เป็ นจานวนเงิน 650,000
บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมโรงซ่อมบารุงช่วงเสา
กว้าง 9.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงจากพื้น 6.65 เมตร โดยใช้หลังคาโครง
เหล็ ก หลั ง คาเมทั ล ชี ท ปรากฏในแผนพั ฒ นา 4 ปี (2561-2564) เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
2. ขอโอนลดจากงบประมาณ กองช่าง งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคูระบายน้าซอยปิติ ตั้งไว้
700,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 148,000 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท
งานบาบัดน้าเสีย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกั บการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้ าลั กษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ โครงการปั่นจั กรยานเพื่อรณรงค์การรักษา
สิ่งแวดล้ อมในเขตเมือง ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ 100,000
บาท ขอโอนลด 100,000 บาท หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทสมทบค่าใช้จ่ายในการ
บริ ห ารจั ด การระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ให้ กั บ องค์ ก ารจั ด การน้ าเสี ย ปี 2560 ตั้ ง ไว้
2,300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,300,000 บาท ขอโอนลด 450,000
บาท
เหตุผล
1. เพื่อให้มีสถานที่สาหรับใช้ปฏิบัติงาน
2. 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”

60

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุ มัติโ อนเงิน งบประมาณรายจ่า ย ไปตั้ งจ่ายเป็ นรายการใหม่ เป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างต่อเติมโรงซ่อมบารุงโรงงานโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองกระบี่ จานวน
650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 18 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 18 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 15 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 19

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 15 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน) (กองวิชาการและ
แผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รองนายกเทศมนตรี
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ เนื่องด้ว ยกองวิช าการและแผนงาน มีความจาเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์เพิ่มเติมสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการในกองวิชาการและแผนงาน
ตลอดจนจัดหาเพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุดไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม ประกอบกับใน
ระหว่างปีงบประมาณกองวิชาการและแผนงานได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
ได้ตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงทาให้มีเงินเหลือจ่าย สามารถโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้
บางส่วน จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
โอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 46,600.00 บาท
รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตั้งไว้ 28,600.00 บาท สาหรับเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปรั บ อากาศแบบแยกส่ วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้งในกองวิชาการและ
แผนงาน จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
/1) ขนาดที่...
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1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์
5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า หรือ
เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถ
ทาความสะอาด
6) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่ ***ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
รายการ ค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ตั้งไว้ 18,000.00 บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าจั ดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จานวน 1 เครื่อง
ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น เป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่า
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่ ***ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 37,000.00 บาท
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตั้งไว้ 32,000.00 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีหน่วยประมลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB หรือชนิด Solid State ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จานวน 1 หน่วย
4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
7) มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ***
/รายการ…
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รายการ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
1) มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 เทศบาลเมืองกระบี่ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ***
โอนลด
หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 180,100.00 บาท คงเหลือ 179,770.00
บาท ขอโอนลด 38,850.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ ค่าโต๊ะ+เก้าอี้สานักงาน ตั้งไว้ 12,000.00 บาท คงเหลือ 7,500.00 บาท
ขอโอนลด 7,500.00 บาท
ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการ ค่าเลนส์ ตั้งไว้ 35,000.00 บาท คงเหลือ 31,000.00 บาท
ขอโอนลด 31,000.00 บาท
รายการ ค่าเครื่องขยายเสียงตามสาย ตั้งไว้ 30,000.00 บาท คงเหลือ 6,250.00
บาท ขอโอนลด 6,250.00 บาท
เหตุผล
1. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุ มัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เป็นเงิน 28,600.00 บาท ค่าเครื่อ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา เป็นเงิน
18,000.00 บาท ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานส านั ก งาน เป็ น เงิ น 32,000.00 บาท ค่ า เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า เป็ น เงิ น
5,000.00 บาท
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 19 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณธนวัฒน์
/นายธนวัฒน์...
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นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้เมื่อเปรียบเทียบกับญัตติระเบียบวาระที่ 17 รายละเอียดบางอย่างไม่
ตรงกัน เช่น ในญัตติระเบียบวาระที่ 17 รายละเอียดนั้นเขียนว่า ขนาดที่กาหนด
เป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 BTU แต่ในญัตติระเบียบวาระที่ 19 นี้ รายละเอียด
เป็นขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 BTU และขนาดของราคาก็ต่างกัน
เพราอะไรขอสอบถามครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณธนวัฒน์ ท่านอื่นมีไหมครับที่จะอภิปรายในญัตตินี้
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล ท่าสมาชิกสภาได้เปรียบเทียบระหว่างญัตติระเบียบวาระที่ 19 กับญัตติระเบียบ
วาระที่ 17 ว่ า รายะละเอี ย ดนั้ น แตกต่ า งกั น อย่ า งไร ของญั ต ติ ที่ 17 เป็ น
เครื่ องปรับ อากาศแบบแยกส่ว นชนิดติดผนัง 3 เครื่อง เฉลี่ยเครื่องละ 28,000
บาท เพราะตั้งไว้ 84,000 บาท ขนาด 24,000 BTU ในส่วนของญัตติที่ 19 นี้
เป็นแบบแยกส่วนแบบแขวนจานวน 1 ชุด จะแตกต่างกันที่ลักษณะคือ แบบหนึ่งติด
ผนัง อีกแบบหนึ่งจะแขวน ทั้งสองญัตตินี้เป็นการตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ที่
สานักงบประมาณได้กาหนดไว้แล้ว แต่ในรายะละเอียดเป็นเครื่องปรับอากาศคนละ
ประเภทคนละแบบใช้ไม่เหมือนกัน ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุ ณ เลขานุ ก ารสภา คิ ด ว่ า คุ ณ ธนวั ฒ น์ ค งจะได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล แล้ ว
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับที่จะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
สรุปว่าแอร์มี 2 แบบ คือ แบบติดผนังกับแบบแขวน แบบแขวนคือจะแยกส่วนซึ่ง
ข้อเท็จจริงในราคาท้องตลอดทั่วไปแบบผนังปัจจุบันนี้จะราคาถูกกว่าแบบแยกส่วน
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ เชิญเลขานุการสภาเทศบาล

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล ขอเรียนแจ้งสมาชิกสภาฯ ว่าเป็นการตั้งถูกต้องตามระเบียบที่เขากาหนดไว้แล้ว
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเลขานุการสภา เชิญท่านรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
แต่ก่อนแอร์ติดผนังจะแพงกว่าแอร์แยกส่วน แต่ปัจจุบันกลายเป็นแอร์ติดผนังถูกกว่า
แอร์แบบแขวนที่แยกส่วน แอร์แยกส่วน 18,000 BTU ข้อเท็จจริงหากรวมค่าติดตั้ง
แล้วราคานั้นถือว่าไม่แพง ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ ท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบถึงกอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบว่าถ้าเอาแอร์ติดผนังที่ราคาถูกกว่านี่ จะ
แตกต่างกับแอร์แบบแขวนหรือไม่ ช่วยอธิบายลักษณะการใช้งานงานทางาน เพื่อจะ
ตอบสนองเพื่อนสมาชิกที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เผื่อจะได้ประหยัดไฟลง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณสุนทร
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ในส่วนของการใช้งานแอร์แบบแยกส่วนจะใช้ในงานสานักงานห้องใหญ่ๆ ที่มี
คนทางานอยู่เยอะ ปกติจะไม่ใช้แอร์ที่ติดผนัง แบบชนิดติดผนังหากเราใช้ในออฟฟิศ
ในห้องทางานจะไม่ค่อยทนทาน การกระจายความเย็นจะไม่ด้อยกว่าแอร์แบบแยก
ส่วน อย่างเช่นญัตติที่ 19 เราติดไว้ในห้องทางานเพียงแต่เปลี่ยนของเก่าที่ชารุดและ
ซ่อมไม่คุ้มเสีย จึงต้องซื้อใหม่ถึงจะคุ้มกว่า ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล คิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงได้รับคาตอบถึงเหตุผลความจาเป็นแล้ว ผมจะ
ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 19
โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 12 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออก
เสียง 6 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 20

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 12 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) (สานักปลัดเทศบาล)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ และกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
/ขนส่ง...
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ขนส่ง แต่เนื่องจากสานักปลัดเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความ
จาเป็นต้องขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 729,000 บาท สาหรับจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) จานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
- แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(2) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตามบั ญ ชี ครุ ภั ณฑ์ แผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมื อ ง
กระบี่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทค่าชาระดอกเบี้ย (ชาระดอกเบี้ย
เงิน กู้ธนาคารออมสิ น) คงเหลื อจานวน 82,614.38 บาท ขอโอนลดจานวน
50,000 บาท (ช าระดอกเบี้ ย เงิ น กู้ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย) คงเหลื อ จ านวน
67,770.32 บาท ขอโอนลดจานวน 25,000 บาท ประเภทเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม คงเหลือจานวน 561,104 บาท ขอโอนลดจานวน 100,000
บาท ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่) คงเหลือจานวน 85,903 บาท ขอโอนลดจานวน 85,000
บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน คงเหลือจานวน 1,313,955.33 บาท
ขอโอนลดจานวน 286,000 บาท ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คงเหลือ
จานวน 333,020.94 บาท ขอโอนลดจานวน 47,000 บาท หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
สานักงาน) คงเหลือจานวน 56,000 บาท ขอโอนลดจานวน 56,000 บาท
(โครงการจ้ า งเหมารั ก ษาความปลอดภั ย อาคารส านั ก งาน) คงเหลื อ จ านวน
80,000 บาท ขอโอนลดจานวน 80,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
/งบประมาณ…
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
2. เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติ
ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 729,000 บาท
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 20 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณคธา
นายคธา ชัยสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีคาถามเหมือนเดิมเช่นกันคือ ในเรื่องมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ตรงนี้ยังไม่เข้าใจอยู่ว่านามาจากที่ไหนอย่างไร ที่ตั้งไว้ 2,000 ซีซีมาจากที่
ไหน จริงๆ รถที่ผมเคยพูดไปในส่วนราชการต้องประหยัดและกาลังกิโลวัตต์ที่เพิ่มขึ้น
ตอนนี้ลดสเปคลง ยกตัวอย่างเช่น ยี่ห้ออีซูซุปัจจุบันเครื่องยนต์ 1,900 ซีซี ในส่วน
ยี่ห้ออื่นๆ ก็ยังมีที่จะลดเครื่องยนต์ลง เราตั้งไว้ไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี เหมือนกับเป็น
การอะไรสักอย่างหรือไม่ อยากให้ปรับลดสเปคลงเพื่อเป็นการประหยัด เพื่อให้เกิด
วงกว้างในการประมูลรถยนต์ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณคธา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระ
ประธานสภาเทศบาล ที่ 20 ก็ขอเชิญครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณอีกครั้งสาหรับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภา เป็นเรื่องจริงที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลพูดไว้ แต่ตัวนี้ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เขากาหนดไว้ สิ่งที่ท่านสมาชิก
สภาฯ พูดคือเรื่องจริง แต่เขายังไม่ได้แก้ไขระเบียบ เมื่อเขากาหนดไว้อย่างนั้นเรา
ต้องทาอย่ างนั้ น ทั้งๆ ที่รู้ว่าอย่างไหนดีกว่ าแต่ทาไมได้ เอาไว้โ อกาสต่อไปว่าเรา
จะต้องทาอย่างนั้นได้หรือไม่ จะหารือกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะเห็นด้วยกับสมาชิก
สภา แต่ระเบียบเขาว่าแบบนั้นก็ต้องตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติระเบียบวาระ 20 ก็ขอเชิญ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็เห็นด้วยกับทางสมาชิกสภาฯ ควรจะไม่ต่า
จาก 1,900 ซีซี แต่เมื่อประมูลนั้นเขาจะเอา 2,400 ซีซี มาให้ก็ไม่ขัดข้อง แต่รถใน
ตลาดขณะนี้ลดราคาลดสเปคลงเยอะ เขาจะให้เครื่องยนต์ 2,400 ซีซี มาให้ราคานี้
ก็ไม่เป็นไร เพราะรถปัจจุบันที่มีกาลังสูงเป็นการตอบสนองของผู้ใช้ แต่ของเรานั้นวิ่ง
ในเขตเมืองคงไม่ต้องวิ่งเร็วมาก แต่บรรทุกคงจะเหมือนๆ กัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล ในญัตติระเบียบวาระที่ 20 นี้ ในส่วนของรายละเอียดเป็นการตั้งตามบัญชีครุภัณฑ์
ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หากจะปรับลดสเปคลงเหมือนที่ทางสมาชิกสภา
แนะนามา รายละเอียดอื่นๆ จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกัน ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสริมนิดหนึ่งว่าจะได้ประหยัดค่าน้ามันของสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
อยากจะเสนอให้รถทุกคันที่ซื้อโดยงบประมาณของเทศบาลเมืองกระบี่ หลังกระบะ
รถให้พ่นสีหรือทาในลักษณะว่ารถคันนี้วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เทศบาลเมืองกระบี่ มีเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการว่าเราไม่
ต้องขับรถเร็ว เวลาขับรถในเขตเมืองหรือไปไหนต่างๆ เพราะมีกฎหมายกาหนดไว้
แล้ว ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ทาสติ๊กเกอร์และติดทุกคัน น่าจะช่วยประหยัด
งบประมาณ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณสุนทร ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สาหรับญัตตินี้ขอถอนญัตติออกไปก่อนจะไป
ตรวจสอบทบทวนและจะนาเข้ามาใหม่ในการประชุมอีกครั้งต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาล
/นายประพันธุ์...

68

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตถอนญัตติตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ และจะต้องไปตรวจสอบว่า
จริงๆ รถที่จะใช้อยู่ในกลุ่มหมวดหมู่ไหนกันแน่ และจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อตาม
ราคาตลาดหรื อ ซื้อ ตามมาตรฐานครุภั ณฑ์ ร วมถึง สเปคต่า งๆ ต้อ งเชื่อ มโยงและ
สอดคล้องกันขออนุญาตชี้แจงเพื่อประกอบและสร้างความเข้าใจร่วมใจกัน จะได้
นาเสนอในรอบต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนสมาชิกสภาว่าในญัตติระเบียบวาระที่ 20 นี้เป็นอันว่าถอนญัตติไปก่อนและ
จะน าเข้ามาประชุมในครั้งใหม่ต่อไป หากทันเวลาก็นาเข้ามาอีกครั้งในวันที่ 27
สิงหาคม 2561 ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม

ถอนญัตติระเบียบวาระที่ 20

ระเบียบวาระที่ 21 ญัตติอื่น ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาเทศบาล สมาชิกท่านใด
ประธานสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะสอบถามหรือปรึกษาหารือ ตลอดจนมีเรื่องที่จะเสนอแนะให้ที่ประชุม
สภาเทศบาล ก็ขอเชิญ เชิญคุณพัฒน์
นายพัฒน์
หมั่นค้า
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 2 เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2561 ที่ได้แจ้งที่ประชุมไปว่าเรื่องป้ายชื่อตลาดสดมหาราช ว่าเป็น
ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ ค่อยดูแล ซึ่งผมไม่ได้ ศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนมา
ทราบคราวหลั งว่าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้ วถึงความแข็งแรง ทาให้ ผมรู้สึ ก
เสียใจว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีเสียก่อน จึงขอโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจาด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณพัฒน์
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมในฐานะตัวแทนของข้าราชการ พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ลูกจ้างทั้งหมด
ขอกราบเรียนท่านสมาชิกสภาที่ได้กรุณาให้เกียรติ ผมยังยืนยันว่าท่านทาหน้าที่ของ
ท่านถูกต้อง และข้าราชการเขาไมได้ว่า อะไรอย่างไรในส่ ว นนี้ผ มได้เรียนแจ้งไป
ส่วนตัวแล้ว และเมื่อเช้าผมได้ไปตรวจป้ายนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว สืบเนื่องจากที่ท่านได้
แนะนามาในวันนั้น ได้ทาบันข้อความขอให้ทางช่างคานวณตรวจสอบต่างๆ เพื่อ
ดาเนินการแต่ยังไม่ได้ปิดช่องว่างของปูนต่างๆ แต่อย่างใด เมื่อเช้าพ่อค้าแม่ค้าได้เข้า
มาแจ้ งผมแบบเดียวกับอย่างที่ท่านพูดไว้ ในส่ ว นนี้เป็นข้อเท็จจริงและขอยืนยัน
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ท่านได้ทาหน้าที่ของท่านถูกต้องแล้วและสมภาคภูมิ
อย่าได้หวั่นไหวกับเรื่องต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น ขอขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์ …
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ประเด็นของคุณพัฒน์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ประเด็นนี้ท่านอย่าโทษตัวเอง เพราะวัน
นั้นที่ได้แจ้งเข้ามาทาให้เป็นแรงกระตุ้นพวกเรานั้นอยากจะทางานให้ดีขึ้น วันนั้นเมื่อ
เสร็จจากการประชุมสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีได้กาชับให้ทางท่านปลัดเทศบาล
และเจ้ า หน้ าที่ผู้ เกี่ ยวข้ องออกไปตรวจสอบทั นที ปัจ จุบั นนี้ ไ ด้ต รวจสอบอยู่ เป็ น
ประจา เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านได้แจ้งทาให้เกิดประโยชน์กับสังคมครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ ท่านรองชาญณรงค์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และวันนี้ทางฝ่ายคณะผู้บริหาร
ก็ติดภารกิจเร่งด่วน และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คิดว่า
วันนี้คงครบถ้วนในทุกๆ เรื่อง ทุกประเด็นที่ท่านได้สอบถามมา และได้รับคาตอบ
ความรู้ความเข้าใจ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุม และคงได้รับ
ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ตามที่ท่านได้สอบถามมา สาหรับในวันนี้ผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่มาประชุม และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้
ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไปครับ สาหรับวันนี้ ผ มขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 ไว้เพียง
เท่านีค้ รับ ขอบคุณทุกท่าน สวัสดีครับ
*****************************************
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เลิกประชุมเวลา 17.57 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 ได้มีมติรั บ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
(นายวิโรจน์ หวานดี)

