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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 27 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. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
6. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
7. นายสินชัย
พรพาณิชย์พันธุ์
8. นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
9. นายคธา
ชัยสุวรรณ
10. นายรัชกฤต
สุวรรณเนาว์
11. นายพัฒน์
หมั่นค้า
12. นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
13. นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
14. นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
15. นายรณภูมิ
เอ่งฉ้วน
16. นายสิสิทธิ์
เกี่ยวข้อง
17. สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
18. นายอารีย์
หนูรินทร์
19. นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
20. นายอิทธิชัย ตันบุตร
21. นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา
22. นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์
23. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ

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

ผู้ไม่มาประชุม
(ไม่ม)ี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิรัญ
2. นายนิกร
3. ร.ต.ต. เสริมชัย
4. นายกิจจา
5. นายกฤษฏา

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
คงบัน
กาละวงศ์
สถิตย์ภาคีกุล
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6. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
7. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
8. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
9. นางอังคณา
สืบวิเศษ
10. นางสุวรรณี
คงสอน
11. นางนฤมล
โกมลวิวัฒน์
12. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
13. นางจิรัญญา หง้าฝา
14. นายมะยูกี
มะเซ็ง
15. นายวิรัตน์
จุติประภาค
16. นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
17. นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
18. นางอมร
เพชรทูล
19. นางเยาวเรศ ตันเลียง
20. ร.ต.ท.ระวิ
แพรกปาน
21. นายบุญธรรม ศรีเผด็จ
22. นายพงษ์เดช หวานดี

แทน ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
รก.ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง
ประธานชุมชนปานุราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้
ถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 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
สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ
ประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่าน
ผู้ อ านวยการกอง หั ว หน้ า ฝ่ า ย เจ้ า หน้ า ที่ ก อง/ฝ่ า ย ผู้ จั ด การสถานธนานุ บ าล
ผู้อานวยการสถานศึกษา ท่านประธานชุมชน และท่านผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุม
ในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕61 ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

/ระเบียบวาระที่ 1...
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 4 เรื่อง ดังนี้
1.ขอเปลี่ ย นระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
2/2561 ใหม่ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม 13 วาระ แต่ของเดิมนั้น 14 วาระ
ขอให้ท่านตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องให้ตรงกับระเบียบวาระใหม่ด้วย โดยยกเลิก
ระเบียบวาระที่ 6 และเปลี่ยนญัตติใหม่คือระเบียบวาระที่ 9 ขอให้ท่านได้เรียบเรียง
เอกสารใหม่
2.ขอยกเลิกญัตติระเบียบวาระที่ 6 ที่ กบ 52009/3683 ลงวันที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ.2561 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองส่งเสริมวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและกีฬา)
3.ญัตติระเบียบวาระที่ 9 ที่ กบ 52005/3687 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
ขอเปลี่ ย นญั ตติ ใหม่ ทั้ง ชุด เป็ นเลขหนังสื อที่ กบ 52005/3804 ลงวั นที่ 27
สิงหาคม พ.ศ.2561 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
พร้อมกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กองการศึกษา)
4.รายงานสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้และ
ภาคใต้ชายแดนแบบบูรณาการ (กองวิชาการและแผนงาน) หากสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดในส่วนนี้ก็ขอเชิญสอบถามได้

ระเบียบวาระที่ 2

ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล เสนอผลตรวจรายงานการ
ประชุม เชิญคุณคธา ชัยสุวรรณ

นายคธา ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลมาทาหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2561 ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่ประชุมได้
แต่งตั้ง นายอิทธิชัย ตันบุตร เป็นประธาน นายรณภูมิ เอ่งฉ้วน นายตรีปพัฒน์
โชคชั ย วิ ทั ศ น์ สิ บ เอกเกี ย รติ ชั ย แซ่ อุ้ ย เป็ น กรรมการ และกระผมนายคธา
ชัยสุวรรณ เป็นกรรมการและเลขานุการ จากการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมการจึง
ได้น าผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เสนอเพื่อให้ ส ภาเทศบาล
พิจารณารับรองต่อไป

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง ก็ขอเชิญ
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
/สภาเทศบาล…
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สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2561 ถูกต้อง โปรดยกมือครับ สมาชิกเห็นชอบ 17 ท่าน ท่านใด
ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 17 ท่าน
ญัตติ เรื่ องพิจ ารณาร่า งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3)
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงถึงข้อระเบียบต่อไป

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล สาหรับญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ) นั้น มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554) ดังนี้
- ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลาดับ
ข้อ เฉพาะที่มี ก ารแปรญั ต ติห รื อ ที่ค ณะกรรมการแปรญัต ติ แก้ ไ ขเท่ า นั้ น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น จะได้ ล งมติ ใ ห้ มี ก ารอภิ ป ราย ถ้ า มี เ หตุ อั น สมควร
ในการพิ จารณาวาระนี้ใ ห้ ที่ป ระชุ ม สภาท้อ งถิ่น ลงมติ ว่า จะให้ ต ราเป็ น
ข้อบัญญัติหรือไม่ จึงขอเรียนชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 2 และ 3 เพื่อโปรดทราบ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล
ขอเชิญ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ได้เสนอผลการรับคาเสนอแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญคุณเกียรติกรณ์

นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ขอเสนอผลการมาท าหน้ า ที่ เ พื่ อ รั บ ค าขอแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สภาเทศบาล
เมืองกระบี่ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาเห็นชอบ
รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และส่งให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อให้มีหน้าที่รับคาขอ
/แปรญัตติ...
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แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 17– 19 สิ งหาคม 2561 คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้ ม าประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาค าขอแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องรั บรองสมาชิกสภาเทศบาล ชั้น 4 ส านักงาน
เทศบาลเมื องกระบี่ โดยในขณะประชุม พิจ ารณาร่า งเทศบั ญ ญัติ ได้ มี
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ปลั ดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และผู้อานวยการกองและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อรอชี้แจงและอานวยความสะดวก จึงขอรายงานผลการประชุมพิจารณา
ดังนี้
1. เลขานุ ก ารสภาเทศบาลได้ นั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาในการ
คัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสามัญใน
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้
ประชุมกันแล้ว โดยมีมติดังนี้
-นายสินชัย พรพาณิชย์พันธุ์
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ
-นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
เป็นกรรมการ
-นายสิสิทธิ์ เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ
-นายอารีย์ หนูรินทร์
เป็นกรรมการ
-นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง เป็นกรรมการและเลขานุการ
1. ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ในการมา
ทาหน้าที่รอรับคาเสนอแปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาล ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิ กสภาเทศบาลท่ านใดมายื่ นแปรญัตติ ร่างเทศบั ญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ประการใด
2. คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ตามร่างเดิมที่สภาเทศบาล
รับหลักการโดยรายละเอียด ดังนี้
2.1 บันทึกหลักการและเหตุผลไม่มีผู้ขอแปรญัตติ คณะกรรมการ
แปรญัตติให้ คงไว้ตามร่างเดิม
2.2 ค าชี้ แ จงและการอนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณรายจ่ า ยตามเทศ
บัญญัติ ไม่มีผู้แปรญัตติคณะกรรมการให้คงไว้ตามร่างเดิม
2.3 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้ คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ ส ภา
เทศบาลรับหลักการ
จึงขอรายงาน พร้อมความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิมที่สภาเทศบาล
รับหลักการและขอส่งคืนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
/งบประมาณ...
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าว ให้ประธานสภาเทศบาลเพื่อแจ้งให้สภา
เทศบาลพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ได้รายงานตามบันทึกการประชุมของ
กรรมการแปรญั ต ติ ป รากฏว่ า ไม่ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดยื่ น แปรญั ต ติ
เพราะฉะนั้ น ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ในวาระที่ 2 สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใด
เห็ น ชอบกั บ ร่ า ง เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) โปรดยกมือครับ ยกมือ 17 ท่าน ท่านใดไม่
เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 17 ท่าน
ต่อไปก็จะเป็นในวาระที่ 3 ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา
เทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ ยกมือ 17 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ
(ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 17 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) (สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

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 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
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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
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
จาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
/อนุมัติ…
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อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่ นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่
ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริห ารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
จานวน 729,000 บาท
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 4 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 17 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 17 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 เพื่อจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) (เพื่อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
สาหรับรักษาความสงบเรียบร้อย) (สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายเป็น
รองนายกเทศมนตรี
รายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เรี ย น ประธานสภาเทศบาล
เมืองกระบี่ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2561 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์สาหรับรักษาความสงบ
เรียบร้อย เนื่องจากรถยนต์ตรวจการณ์ที่ใช้ในการตรวจตรา และใช้การปฏิบัติงาน
ของงานรักษาความสงบเรียบร้ อยมีสภาพชารุด ซึ่งรถยนต์ตรวจการณ์คันนี้ มีอายุ
การใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี การซ่อมแซมในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก
จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติ จัดซื้อรถยนต์สาหรับงานรักษาความสงบเรียบร้อย
แต่เนื่องจากงานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล ไม่ได้
มี ก ารตั้ ง งบประมาณไว้ ใ ช้ จ่ า ยเพื่ อ การนี้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายรายการใหม่ และขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เพื่อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์สาหรับงานรักษาความ
สงบเรียบร้อยจานวน 1 คัน จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตาม
หลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
/1.ขออนุมัติ…
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1.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จานวน 1 คัน
ตั้งไว้ 800,000 บาท ดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ตรวจการณ์ ตั้งไว้ 800,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจั ดซื้อรถยนต์ตรวจ
การณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่
ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า – ออก)
2) เป็นราคาเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
3) มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน (ไฟไซเรน) เครื่องรับส่ง – วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงาน
***ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะนอกเหนื อ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
โอนลด
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานวางแผนสถิ ติ แ ละวิ ช าการ งบบุ ค ลากร
หมวดเงินเดือน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,831,000 บาท คงเหลือ 1,015,720
บาท โอนลด 160,000 บาท หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้
1,762,000 บาท คงเหลือ 562,340 บาท โอนลด 280,000 บาท หมวด
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ตั้งไว้ 121,200 บาท คงเหลือ 70,600 บาท
โอนลด 40,000 บาท หมวดเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้
48,000 บาท คงเหลือ 32,050 บาท โอนลด 20,000 บาท
แผนงานบริห ารงานทั่วไป งานบริห ารทั่ว ไป งบดาเนินงาน ค่าใช้ส อย
โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 500,000 บาท (โอนเพิ่ม 350,000 บาท)
คงเหลือ 186,658.40 บาท โอนลด 180,000 บาท
แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน งานเทศกิ จ งบบุ ค ลากร หมวด
เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท คงเหลือ 89,640 บาท
โอนลด 50,000 บาท หมวดเงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง ตั้ ง ไว้
1,378,900 บาท คงเหลื อ 269,900 บาท โอนลด 35,000 บาท งบ
ดาเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
คงเหลือ 15,000 บาท โอนลด 15,000 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท โอนลด
20,000 บาท
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่าย
/ในปีงบ...
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่า
รถยนต์ตรวจการณ์ จานวน 1 คัน ตั้งไว้ 800,000 บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-)
เหตุผล
1. เพื่อใช้ในงานรักษาความสงบเรียบร้อย ในการตรวจตรา เฝ้าระวัง และ
จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
2. เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุ ณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 ข้อ
59 กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่
มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายรายการใหม่ และขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) แผนงานการรักษาความสงบภายในงานเทศกิจ งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่ารถยนต์ตรวจการณ์
ตั้งไว้ 800,000 บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-)
ขออนุ ญ าตท่า นประธานสภาฯ ขอทาความเข้า ใจกัน สั ก นิด หนึ่ ง ท่า น
สมาชิกสภาฯ จะเห็นว่าระเบียบวาระที่ 4 กับ ระเบียบวาระที่ 5 นั้น เป็นการจัดซื้อ
ครุ ภั ณ ฑ์ เ หมื อ นกั น รถยนต์ เ หมื อ นกั น ขนาดเหมื อ นกั น เท่ า กั น แต่ ข องส านั ก
ปลั ด เทศบาล 729,000 บาท และในระเบี ย บวาระที่ 5 นี้ เป็ น ของส านั ก
ปลัดเทศบาลเช่นกัน แต่เป็น ของงานเทศกิจ 800,000 บาท เหตุผลเพราะว่าของ
เทศกิจจานวนเงินนั้นเพิ่มขึ้นมา เพราะมีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีไฟไซเรน มีวิทยุ
รับส่งภายใน ทาสีกันสนิม ติดฟิล์มกรองแสง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคา
มาตรฐานของท้ อ งถิ่ น มี อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ การติ ด ต่ อ
ประสานงานครบหมดทุกอย่าง ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 5 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์
/นายรุ่งโรจน์…
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นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนนี้รถยนต์ที่ใช้ตรวจการณ์ของเทศกิจ ผมเห็นด้วยเพราะรถนั้นใช้มานาน 15
ปี แล้ว ทาให้ชารุดทรุดโทรมต้องเปลี่ยนใหม่ แต่การเปลี่ยนนี้ไม่ทราบว่าครุภัณฑ์คัน
เก่า ไม่ว่าจะเป็ นรถยนต์ห รืออื่นๆ เราจะนาไปใช้ประโยชน์อย่างไรหรือขายออก
อย่างไรต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 5 ก็ขอเชิญครับ เชิญท่านรองสุรเดชา
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ในเรื่ องนี้นั้ น จะใช้ระเบียบวิธีการพัส ดุ พวกครุภัณฑ์ทุกชิ้นและอย่างจะมีการขึ้น
ทะเบียน เมื่อหมดอายุจะแทงจาหน่ายเสร็จแล้วจะให้มีการประมูล มีการจาหน่าย
โดยการประกาศต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ ท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล คิดว่าคุณรุ่งโรจน์คงรับทราบรายละเอียดในส่วนนี้แล้ว ท่านอื่นมีไหมครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 5
โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 17 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออก
เสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 17 ท่าน
ญัต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติโ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ พ ร้ อ มกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.2561 เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 (เพื่อติดตั้งกันสาดเมทัลชีทกันฝนสาดเข้าประตู
ลิฟท์) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมกันเงิน
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากงาน
ตลาดสด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่มี
ความประสงค์จะขอจัดจ้าง ติดตั้งกันสาดเมทัลชีทกันฝนสาดเข้าประตูลิฟต์ บริเวณ
หน้าลิฟต์โดยสารชั้น ๒ ของอาคารตลาดสดมหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อ
ป้องกันน้าฝนไม่ให้น้าฝนมาทาปฏิกิริยากับเหล็กหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์
โดยสาร สามารถช่วยดูแลรักษาระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า และป้องกันอันตรายที่จะเกิด
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ขึ้ น กั บ ประชาชนผู้ ม ารั บ บริ ก ารในตลาดสดมหาราช จึ ง จ าเป็ น ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อไปเบิกจ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียดดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง สาหรับจัดจ้าง ติดตั้งกันสาดเมทัลชีทกันฝนสาดเข้าประตูลิฟต์โดยสาร
จานวน ๑ ชุด ของอาคารตลาดสดมหาราช พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๗๕ ตารางเมตร
เป็นจานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
โอนลด แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบดาเนินงาน หมวดใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๘๐,๐๐๐ ขณะนี้คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท ขอ
โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
เหตุผล
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”
2.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุ ภัณ ฑ์ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ยั งมิได้ก่อ หนี้ผู กพัน แต่มีค วามจาเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 6 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 6 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 15 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 15 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(โครงการปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎร์) (สานักปลัดเทศบาล)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามทีเ่ ทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง
ภายในห้องทะเบียนราษฎร์ งบประมาณตั้งไว้ 600,000 บาท เนื่องจากไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงมีความจาเป็นต้องกันเงิน
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มั ติกั น เงิ น งบประมาณรายจ่า ยประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2561
แผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อ สร้ างสิ่ งสาธารณู ปโภค โครงการปรั บปรุง ภายในห้ อ งทะเบี ยนราษฎร์ ตั้ งไว้
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เหตุผล
ถือปฏิบั ติต ามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการรั บเงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติกัน
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 7 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้โครงการปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎร์มีการกันเงินไว้ 6 แสนบาท
เป็ น จ านวนมาก ไม่ทราบว่าจะมีอะไรที่เพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลงบ้างในโครงการนี้
ขอบคุณครับ
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ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณเกียรติชัย
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกสภา และอยากจะเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลง การ
ซ่อมแซมปรั บปรุ งว่ามีรูปแบบอย่างไร เพราะมีการกันเงินงบประมาณไว้สู งมาก
ขอบคุณครับ
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ขอบคุณ คุณเกียรติชัย มีท่านอื่นอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีจะให้ฝ่ายบริหารได้คาตอบถาม ขอเชิญท่านรองป้อมเพชรครับ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ ขอบคุณสาหรับข้อแนะนาและการทักท้วงของสมาชิกสภาฯ โครงการนี้เป็น
รองนายกเทศมนตรี
โครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลไปแล้ว มีการเสนอแบบแปลนให้
ทุกอย่างเรียบร้อย แต่เป็นเพราะว่าทาไม่ทันจึงขอกันเงินไว้ เพื่อไปใช้ในปี 2562
ผมเข้าใจ ผมรู้ว่าจะต้องมีสมาชิกสภาบางท่านสงสัยยังถามจึงได้เตรียมข้อมูลไว้ให้
ให้เห็น และขออนุญาตแจ้งรายละเอียดและให้เห็นแบบแปลน ในยอด 6 แสนบาท
ซ่อมแซมทาสีผนังฝ้าเพดานที่หลุดพร้อมปิดผิวลามิเนต ทาสีผนังสีน้าตาลเมทัลลิก
ภายในงานเฟอร์นิเจอร์ ตู้เก็บเอกสาร ชั้นเอกสาร งานตัดต่อเคาน์เตอร์ทะเบียน งาน
ปิดผิ วลามิเนต งานผนังต่างๆ งานไฟฟ้า งานเปลี่ ยนตู้ว างสายใหม่ท่อ PVC ใหม่
โทรศัพท์ใหม่ สายไฟใหม่ โทรศัพท์ภายในใหม่ โคมไฟทาใหม่ทั้งหมด มีรายละเอียด
ต่างๆ ครบถ้วน เหตุผลที่จาเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานทะเบียน
ราษฎร์ เพราะงานทะเบียนฯ มีการส่งเข้าประกวดทุกปีแล้วในแต่ละปีนั้นที่เขามา
ตัดสินจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจน วันนี้เราขึ้นมาอยู่อันดับประชากรเกิน
3 หมื่นคน แต่ก่อนเราเป็นแชมป์ประชากรไม่เกิน 3 หมื่นคน จะต้องทาเป็นในการ
ปรับปรุง แบบแปลนพร้อมรายละเอียดต่างๆ อยู่ในมือผม ถ้าหากท่านสมาชิกสภา
อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมยินดีที่จะให้ท่านมาดูได้
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ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดต่างๆ ท่านรองป้อมเพชรได้อธิบายไปแล้ว หากท่านสมาชิกสภาท่านใด
สงสัยอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญได้ที่ท่านรองป้อมเพชร ผมขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 7 โปรดยกมือ สมาชิก
เห็นชอบ 14 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 4 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
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ระเบียบวาระที่ 8

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พ ร้ อ มกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
เพิ่มเติ มสาหรั บนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ และจัดหา
ครุภัณฑ์เพิ่มเติมสาหรับสวนสาธารณะธารา) (กองการศึกษา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่พร้อมกันเงิน
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียน ประธานสภาเทศบาล
เมืองกระบี่ ตามที่กองการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะ ในการจัด
การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย โดยมี ภ ารกิ จ
รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในสังกัด จานวน 4 โรงเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รับผิดชอบดูแลสวนสาธารณะธารา เพื่อจัดให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นสถานที่ออกกาลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ
และทากิจกรรมต่างๆ
กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งกระบี่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะจั ด ซื้ อ จั ด หา
อุป กรณ์เ พิ่ มเติม ส าหรับ นัก เรีย นของโรงเรี ย นในสั งกั ด เทศบาลเมือ งกระบี่ เพื่ อ
อานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
และจะต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมสาหรับสวนสาธารณะธารา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การดูแลรักษาความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ และรักษาความปลอด
ภัยให้แก่ทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากกองการศึกษา ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ
เพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ไ ว้ แ ต่ อ ย่ า งใด และไม่ ส ามารถจั ด หาให้ ไ ด้ ทั น ใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติโ อน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 1,057,400.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) พร้อมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ เพื่อไปเบิกใน
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 471,000.- เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้แก่กองการศึกษา สาหรับสวนสาธารณะธารา ดังนี้
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 471,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จานวน 1
ชุด สาหรับสวนสาธารณะธารา โดยมีรายละเอียดดังนี้
/1. อุปกรณ์…
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1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
จานวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ( Network Interface) แ บ บ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่ งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP
, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- มีห น่ ว ยจัดเก็บข้อ มูล ส าหรับกล้ องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้ อ ง มี Software Development Kit (SDK) ห รื อ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย
ได้
- ผู้ ผ ลิ ต ต้อ งได้ รั บ มาตรฐานด้า นการบริห ารจั ด การหรื อ บริ ห ารงานที่ มี
คุณภาพ
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 8 ตัว รายละเอียดดังนี้
- มี ค วามละเอี ย ดของภาพสู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,920 x 1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR)
สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุด กับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า
4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
/- สามารถ…
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- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่ อ งเชื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่า ย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE
802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ทอี่ ุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP,
RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD
Card หรือ Mini SD Card
- ต้ อ ง มี Software Development Kit (SDK) ห รื อ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ ผ ลิ ต ต้อ งได้ รั บ มาตรฐานด้า นการบริห ารจั ด การหรื อ บริ ห ารงานที่ มี
คุณภาพ
ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์
- สาย Fiber oftic 12 core
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
- สาย LAN cat’6 (นอกอาคาร)
- กล่องกันน้า
- สายไฟ VCT
- ท่อพีวีซี
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมืองกระบี่ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจร
ปิด***
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 28,900.- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ให้แก่ กองการศึกษา สาหรับสวนสาธารณะธารา ดังนี้
/(1) เครื่อง…
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(1) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 5,900.- บาท เพื่อ
จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่ อ ง ส าหรั บ
สวนสาธารณะธารา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมื อ งกระบี่ ***ตั้ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์***
(2) จอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 1 จอ ตั้งไว้
4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จอภาพแบบ LED หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว จานวน 1 จอ สาหรับสวนสาธารณะธารา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมื อ งกระบี่ ***ตั้ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์***
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน
2 ตัว ตั้งไว้ 19,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 2 ตัว สาหรับสวนสาธารณะธารา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ( Network Interface) แ บ บ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จานวน
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมื อ งกระบี่ ***ตั้ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด***
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ตั้งไว้ 462,500.- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ดังนี้
/(1) เครื่อง…
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(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 25 ชุด ตั้งไว้ 400,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมติดตั้ง จานวน 25 ชุด สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาด
เก่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ( Network Interface) แ บ บ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมื อ งกระบี่ ***ตั้ ง ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์***
(2) เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 25 เครื่อง ตั้งไว้ 62,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ากว่า 800 VA จานวน 25
เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถส ารองไฟฟ้ า ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 15 นาที ตามบั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมืองกระบี่ ***ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์***
ครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 20,000.- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ให้แก่โรงเรียน
เทศบาล 4 มหาราช ดังนี้
(1) ตู้หนังสือบานเลื่อนกระจก จานวน 5 ตู้ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ ตู้หนังสือบานเลื่อนกระจก จานวน 5 ตู้ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น
- ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 160 x ลึก 50 x สูง 90 เซนติเมตร
- ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
- ทาสีด้วยระบบ Epoxy
/- บานเลื่อน…

20

- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู แผ่นกระจกหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร มือ
จับแบบฝังพร้อม กุญแจล็อค
- แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมืองกระบี่ ***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์***
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000.- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ดังนี้
(1) เครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 4 มหาราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 ชาแนล จานวน 1 เครื่อง
- ลาโพงขนาด 8 นิ้ว จานวน 2 ใบ
- สายลาโพง สายไมโครโฟน
- ชุดไมค์ลอยคู่ ดิจิตอล (ไม่ค์ 2 ตัว)
- ขาตั้งลาโพง จานวน 2 ต้น
- กระเป๋าเก็บตู้ลาโพง จานวน 1 ใบ
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาล
เมืองกระบี่ ***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์***
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000.- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ดังนี้
(1) กระจกเงา พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ กระจกเงาพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กระจกเงา ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 9 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร
- ใส่กรอบอลูมิเนียมทั้งสี่ด้าน
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลเมือง
กระบี่ ***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์***
รวมยอดโอนเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 1,057,400.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่
ร้อยบาทถ้วน)
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน จานวนเงิน 341,000 บาท งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
/ค่าตอบแทน...
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวนเงิน 434,000 บาท งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวนเงิน
90,000 บาท แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวนเงิน 58,000 บาท งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา จานวนเงิน 94,400 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล จานวน 40,000 บาท รวมยอดโอน
ลดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,057,400.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
1. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอน
งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ท าให้ ลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิน่
2. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุ ภัณฑ์ ที่ดิ น และสิ่ งก่ อสร้าง ยัง มิได้ก่อหนี้ ผู กพั น แต่มี ความจาเป็ นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ พร้ อ มกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองสุรเดชา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 8 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งคือ เป็นเรื่องสงสัยของการตั้งงบประมาณ 5 หมื่นบาทเพื่อซื้อ
กระจกเงา 1 ชุด หนา 6 มิลลิเมตร กว้าง 9 เมตร.สูง 2.5 เมตร. ในส่วนนี้อยาก
ฝากถึงท่านผู้รับผิดชอบว่าช่วยอธิบายว่าใช้กับกิจกรรมประเภทใด ห้องที่ใช้มีความ
กว้างขนาดไหน นักเรียนที่ใช้ระดับชั้นอะไร กระจกมีความคงทนแค่ไหน เป็นไปได้
หรือไม่ว่ากระจกออกแบบคล้ายๆ กระจกรถยนต์มีฟิล์มเคลือบหรือไม่หากเกิดการ
แตกจะได้ไม่เป็นอันตราย ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณสุนทร ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณธนวัฒน์
นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบว่าเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะธารา ไม่ทราบว่า
ติดตั้งจุ ดไหนบ้ าง เพราะมีผู้ ม าใช้บริ การสวนสาธารณะธาราจานวนมาก และมี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจการณ์หรือประจาสานักงานบ้างหรือไม่ กล้องวงจรปิดที่ทางเข้า
ลานจอดรถไม่ทราบว่ายังใช้งานได้หรือไม่ ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณธนวัฒน์ ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องจะสอบถามขอคาแนะนาในเรื่องการใช้กล้องวงจรปิด ตอนนี้ใช้กันเยอะมากใน
เขตเทศบาลเราเองถ้านับแล้ วตอนนี้มีส วนสาธารณะธาราอีก 16 ตัว ในอาคาร
เทศบาลอีก รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ที่เราติดตั้งไปแล้วกล้องนั้นใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเรา
ไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวไหนใช้การได้ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่ากล้องใช้งานไม่ได้ ขอแนะนาว่าเทศบาลเราควรจะมีศูนย์ปฏิบัติการ กล้อง
วงจรปิดทั้งหมดในเขตเทศบาลควรจะให้ศูนย์ปฏิบัติการดูแลควบคุมเพื่อติดตามดุว่า
จุดไหนใช้การได้ เราจะได้รู้ เราสามารถติดตามได้ พอมีเหตุเร่งด่วนสามารถเปิดได้
ทันที อยากให้ทางเทศบาลเราตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมไว้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ มีท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตอนนี้กล้องวงจรปิดที่ท่านสมาชิกกล่าวถึงเรารวมศูนย์
ปฏิบัติการ เราสามารถโหลด applications ของเขาลงโทรศัพท์มือถือเป็นสาธารณะ
ได้ด้วย หากว่าสามารถทาเรื่องนี้ได้จะเป็นเรื่องดี จะช่วยกันตรวจสอบทันท่วงทีเป็น
เหมือนตาสับปะรด ช่วยกันดูเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะได้เห็นมากขึ้นหากติดตั้งโปรแกรม
ได้จะดีมาก ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณสุนทร มีท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณพชร
นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผมได้ไปดูงานด้านนี้กับทางจังหวัดที่จังหวัดภูเก็ต เขาจะมีศูนย์
ปฏิบัติการ จะเป็นของของป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดทั้งจังหวัดเขาจะ
โหลดข้อมูลมีจอภาพเล็กๆ เรียงข้างฝาผนังตรงนี้ผมเห็นด้วยถ้าเราจะจัดตั้งศูนย์เพิ่ม
งบประมาณตรงนี้เข้าไปจะเห็นหมด ไม่ว่าจะมีเหตุหรือเกิดอะไรตัวนี้เป็นพยานได้
อย่างดี อยากจะสนับสนุนตรงนี้ว่าถ้าเราได้จัดสรรงบประมาณและตั้งเป็นศูนย์
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call center อย่างที่ผ มได้ไปดูงานที่ไต้หวัน ของเขาจะใหญ่โต คือทั้งห้องประชุม
ความกว้างประมาณ 20 เมตร. มีจอภาพทั้งหมดดูได้ทั่วประเทศ ของเทศบาลเรา
น่าจะมีศูนย์ปฏิบัติการที่ดูได้เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเพื่อการบริหารงานต่างๆ
และมีเหตุอันใดเป็นพยานได้อย่างดี ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณพชร
ประธานสภาเทศบาล มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านรองสุรเดชา
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณสาหรับความห่วงใยทุกอย่าง ขอตอบประเด็นแรกก่อนในเรื่องของกระจก
กระจกเงาเราใช้ในห้องเรียนนาฏศิลป์ จริงๆ ครั้งแรกเข้ามางบประมาณ 130,000
บาท ท่านจะเห็ น ว่าผมได้คุยกับทาง ผอ.วิรัตน์ ว่าวงเงิน 130,000 บาท ใหญ่
เกินไป จะติดเป็นเหมือนกับที่เขาเรียนบัลเล่ต์ใหญ่มาก ผมคิดว่าสาหรับเด็กๆ เราไม่
ต้องใช้ขนาดใหญ่แบบนั้น ลดลงมาเหลือ 50,000 บาท ติดกับผนังมีความปลอดภัย
ไม่มีปัญหา เด็กๆ ราจะเห็นหมดทุกมุม
-ในเรื่องของกล้องวงจรปิดที่สวนสาธารณะธารา ตอบตามตรงว่าทางเข้าลานจอดรถ
นั้น เป็นของตารวจที่เขาติดตั้งนานแล้วไม่มีงบซ่อม
-ในส่วนที่เราตั้งไว้ที่สวนสาธารณะธารามีปัญหาเรื่องของโรงยิม กลางคืนหลังจาก
อปพร.ได้สารวจตรวจการณ์แล้ว ช่วงว่างหรือหลังจากตรวจการณ์เสร็จจะมีเด็กที่เข้า
ไปข้างๆ โรงยิมได้เข้าไปทาอะไรเราก็ไม่รู้ หากเราติดตั้งกล้องวงจรปิดเราจะเห็นหมด
จะทาให้ 8 จุด นี้จะมีการกาหนดทางเข้า และทางที่เป็นมุมอับ ในภาพรวมของการ
ติดตั้ง กล้ องวงจรปิดที่ท่ านสมาชิก ทั้งหลายบอกว่าให้ เป็ นศูนย์ กลางผมเห็ นด้ว ย
ตอนนี้ทางจังหวัดกระบี่ ในเรื่องของกล้องวงจรปิด ทางตารวจได้เสนอในที่ประชุม
จังหวัดกระบี่มาให้เทศบาลเมืองกระบี่ของบประมาณให้ ประมาณ 50 ล้านบาท
ขอให้เราช่วยติดตั้งและเขาจะเป็นศูนย์กลางมีมอนิเตอร์หมด แต่งบ 50 ล้านบาท
เราคงไม่มีเงินให้ เพราะงบประมาณเราหักทั้งเงินเดือนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกๆ อย่าง มี
เงิ น ที่ ล งทุ น จริ ง ประมาณ 20 ล้ า นบาทเศษในแต่ ล ะปี ง บประมาณ แต่ เ ราได้
งบประมาณข้างนอกให้ไปทาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน หรือถนนหนทาง
อื่นๆ ที่ต่อเติมเอง เป็นเงินที่นายกเทศมนตรีหามาจากข้างนอกทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเงิน
งบประมาณของเราเองที่จัดเก็บและอื่นๆ จะเหลือเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท วันนี้ได้
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ว่าทางเทศบาลเมืองยินดีสนับสนุนในเรื่องสถานที่
ต่างๆ ก็ได้ ตั้งเป็นห้องปฏิบัติการก็ได้แต่ตารวจเขาบอกเขาขอใช้ ถ้าได้เงินเขาขอทา
ของเขาเองและเป็นมอนิเตอร์ ทั้งเทศบาล ในส่วนนี้เห็นด้วยแต่จะต้องรอเงินกลุ่ม
จังหวัดหรือเงินงบจากส่วนกลาง ผมเคยไปดูของป่าตองเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ป่าตองได้
เงินงบประมาณมาจากของกรมตารวจผ่านกระทรวงมหาดไทยมา ของเขาสวยและ
จัดได้ดี เพราะกล้องวงจรปิดมีเทคนิคมากมายแม้แต่เปลี่ยนอุปกรณ์สักนิดก็ไม่เข้ากัน
บางครั้งคนละระบบ แต่กล้องวงจรปิดระบบต่างๆ แม้แต่ในประเทศไทย กรุงเทพฯ
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เราเองก็จะมีปัญหามากต้องมีผู้เชี่ยวชาญจริงๆ สาหรับการดูแล เทศบาลเมืองกระบี่
โดยท่านนายกพยายามจะทาในระบบของเราในส่วนที่เรารับผิดชอบ เช่น สวนธารา
หรือสถานที่ทั่วไปทางด้านหน้าเขื่อน แหล่งท่องเที่ยวเราจะทาให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ ท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาคงได้รับฟังเหตุผลความจาเป็นแล้ว ท่านอื่นมีไหมครับ ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรี
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ในส่วนของเมืองปลอดภัยนั้นเราได้พูดถึงสิ่งต่างๆ ที่จะอานวยความสะดวก
เครื่องมือที่ใช้ในการที่จะดูแลเฝ้าระวัง ด้านรักษาความปลอดภัย ตามที่เราได้เห็นใน
ส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ต่อเนื่องกันมา 10 กว่าปี มีการติดตั้งเริ่มต้นจาก
ของสถานีตารวจภูธรเมืองกระบี่ และร่วมกับ อบจ. ที่มีการติดตั้งไว้ที่ อบจ.แล้ว และ
ส่วนของสถานีตารวจภูธรเมืองกระบี่ติดตั้งที่สถานีตารวจภูธรเอง ของเทศบาลเองได้
มีการติดตั้งแต่น้อย เช่น 2 ปีที่ผ่านมาเราติดตั้งบริเวณปูดา ไม้มะหาด 2 จุด เพราะ
การใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในส่วนที่ติดตั้งไปเมื่อไม่นานมานี้ ที่ตลาดสดมหาราช
ถามว่าพอหรือไม่ ยังไม่พอ ซึ่งครั้งนี้นั้นคงจะเป็นส่วนที่เราได้เห็นแล้วว่าสวนธารา
เป็นส่วนที่สาคัญ ที่มีคนไปออกกาลังกาย และมีความเสี่ยงของเด็กๆ เยาวชนที่ไปนั่ง
อยู่ด้านหลัง ไปนั่งอยู่ตามพุ่มไม้ต่างๆ จะต้องจาเป็นอย่างยิ่งในการติดตั้งกล้องวงจร
ปิ ด การที่จ ะติดตั้งคงจะดูว่าจุดไหน มี 2 จุ ด คือ ในตัว โรงยิม ตรงไหนที่แข็งแรง
อาจจะไว้ในนั้น อีกส่วนหนึ่งคือด้านของศาลาแปดเหลี่ยมที่เรามีอาคารอยู่อีกหลังที่
อยู่ด้านใน การดาเนินการนั้นในช่วงแรกคงจะเป็นแบบนี้ แต่ช่วงต่อไปได้มีการของ
งบประมาณไปแล้ว ขออย่างแรกก่อนเพื่อเริ่มต้น 7 ล้านบาท แต่ถูกปฏิเสธว่าเขาไม่
มีเงินเพียงพอ เปลี่ยนจากในส่วนของ 7 ล้านบาทในการติดตั้ง cctv มาให้เป็นไฟฟ้า
แสงสว่าง ที่ถนนอุตรกิจตั้งแต่สี่ แยกตลาดเก่า เข้ามาในเมืองเป็นหลอดไฟ LED
ทั้งหมด 4.9 ล้านบาท การดาเนินการมีการเสนอไปแล้วว่าเมื่อเรายังมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอเรามีกล้ องอีกประเภทหนึ่ง ติดตั้งตามที่ต่างๆ สามารถบันทึกได้ เช่น
บริเวณสวนธาราที่มีการสร้างพระเมรุมาศจาลองที่นั่นมีการติดตั้งกล้อง 2 ตัว ตัวละ
ประมาณ 1 หมื่นบาท มีการเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าในส่วนของกล้องวงจรปิด
การดู การเฝ้าระวังส่ว นใหญ่เหตุเกิดแล้ว ถึงจะมาดูตามหลัง ไม่ได้มีการนั่งระวัง
เหมือนอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์ หรือสถานที่ต่างๆ ที่เป็นเมืองใหญ่ๆ ของกระบี่
เหมือนกันทุกที่ เหตุเกิดแล้วถึงจะไปเปิดดูว่ากล้องตัวไหนใช้ได้ การที่ใช้งบประมาณ
ที่เรามีอยู่น้อยนิด ได้มีการเสนอว่ากล้องที่มีซิมการ์ดบันทึกได้กี่ GB ต่างๆ สามารถ
บันทึกได้เราสามารถดูได้ คิดว่าในการใช้เงินตัวละ 1 หมื่นบาทนั้น ถ้าเป็นเงิน 4
แสนบาทอย่างนี้ 1 ชุดนั้นมีทุกอย่างเราได้หลายจุด ในส่วนของจังหวัดเองมีแนวคิด
เหมือนกันว่าจะมาร่วมกับจังหวัดกระบี่โดยใช้ศาลากลางจังหวัดเป็นศูนย์ของข้อมูล
ข่าวสารศูนย์ของกล้อง cctv แต่การใช้งบประมาณค่อนข้างจากัดและสูงไม่สามารถ
หามาได้ ของเทศบาลเองเมื่อเราติดตั้งที่สวนธารามีเพียงแค่ในส่วนของพื้นที่ ที่จากัด
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แต่ต่อไปในอนาคตเมื่อเราบอกว่าเป็นเมืองปลอดภัย จาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ส่วนของ
ราชการที่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ ที่จะเอามาต่อยอดที่จะขอปีนี้หรือปีห น้า
เพื่อให้ครบวงจรในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล คิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ คงรับทราบข้อมูลแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 8 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ
17 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 17 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี
2561 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามรายการดังนี้
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
1.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-ค่าป้ายแผนผังบุคลากร
เป็นเงิน 30,000 บาท
-โต๊ะทางานระดับอานวยการระดับต้น
เป็นเงิน 5,900 บาท
-โต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ
เป็นเงิน 4,900 บาท
-เก้าอี้สานักงานระดับปฏิบัติการ
เป็นเงิน 1,900 บาท
2.งานโรงพยาบาล
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-โต๊ะทางานระดับอานวยการระดับต้น
เป็นเงิน 5,900 บาท
-เก้าอี้สานักงานระดับอานวยการระดับต้น
เป็นเงิน 3,900 บาท
-โต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ
เป็นเงิน 9,800 บาท
/-เก้าอี.้ ..
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-เก้าอี้สานักงานระดับปฏิบัติการ
เป็นเงิน 5,700 บาท
-เก้าอี้สานักงานระดับชานาญการ
เป็นเงิน 2,900 บาท
-โต๊ะคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน 2,200 บาท
-ชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น
เป็นเงิน 2,500 บาท
-ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ
เป็นเงิน 17,700 บาท
3.งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ
เป็นเงิน 5,900 บาท
-ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
เป็นเงิน 13,500 บาท
-เก้าอี้บาร์โช๊ค
เป็นเงิน 1,200 บาท
4.งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-ค่าเครื่องตรวจวัดอุณภูมิอาหาร
เป็นเงิน 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมงาน
1.งานกาจัดขยะมูลฝอย
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
-เครือ่ งตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว
เป็นเงิน 3,900 บาท
-เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เป็นเงิน 11,900 บาท
-เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ ขนาด 4 นิ้ว
เป็นเงิน 5,500 บาท
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
1.งานตลาดสด
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-โต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ
เป็นเงิน 4,900 บาท
-เก้าอี้สานักงานระดับปฏิบัติการ
เป็นเงิน 1,900 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมลิฟต์โ ดยสารในตลาดสดมหาราช ซ่อ มเปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์
ลิฟต์โดยสารตัวที่ ๑ จานวน ๑๐ รายการ
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
/-ค่าบารุง…
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-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๒ โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ตลาดสดมหาราช
-โครงการซ่อมแซมพื้นแผงประกอบการจาหน่ายน้ากะทิ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙
ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
-โครงการซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสานักงาน ตลาดสดมหาราช (ชั้นลอย) พื้น ที่ไม่
น้อยกว่า ๕๑๙ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
2.งานโรงฆ่าสัตว์
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-โครงการซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารโรงฆ่าสัตว์
เป็นเงิน 400,000 บาท
-โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงฆ่าสัตว์
เป็นเงิน 268,000 บาท
ซึ่ ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ด าเนิ น การเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ เ นื่ อ งจากไม่
สามารถทาการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ และมี
ความจาเป็นต้องเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หลักการ
การกัน เงิน งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ต้องได้รับการ
อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔7 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ 9 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายใน
ประธานสภาเทศบาล ญัตติระเบียบวาระที่ 9 ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรี ย นถามเกี่ย วกั บหน้ าที่ 2 ของระเบีย บวาระนี้ ของข้ อ 2. งานโรงฆ่ าสั ต ว์
โครงการซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารโรงฆ่าสัตว์เป็นเงิน 400,000 บาท ขอถามว่าไม่
ทราบว่าประตูเป็นลักษณะแบบไหนเพราะราคาสูง ขอสอบถามเพิ่ม ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณปรีญา
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับที่จะอภิปราย หากไม่มีขอเชิญท่านรองชาญณรงค์
/นายชาญณรงค์...
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นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
จริงๆ แล้วญัตตินี้ได้ผ่ านสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบไปแล้ว แต่สมาชิกสภาได้
เรียนถามจะตอบว่า คือประตูของโรงฆ่าสัตว์ของเก่าชารุด และตอนนี้ได้มีการทา
ปริมาณงาน และมีการประมาณราคาแล้ว รายละเอียดคร่าวๆ ในงบประมาณตรงนี้
จะมีการรื้อถอนประตูเหล็กเดิมออกก่อน มีการซ่อมแซมทั้งหมดใหม่ซึ่งรายละเอียด
อยู่ในแบบแปลนที่เคยได้นาเสนอไปในสภาเทศบาลไปแล้ว ซึ่งแบบแปลนปรากฎ
ตามเครื่ อ งฉายที่ ท่ า นได้ เ ห็ น ขออนุ ญ าตท่ า นประธานสภาฯ ได้ ใ ห้ ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอังคณา สืบวิเศษ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ในส่วนของประตูอาคารประตูโรงฆ่าสัตว์ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ได้ตาม
มาตรฐานของโรงฆ่ า สั ต ว์ จะมี เ รื่ อ งงานประตู เ หล็ ก อาคารโรงฆ่ า สั ต ว์ แ ละงาน
ซ่อมแซมวงกบประตูเหล็กเดิมที่ชารุด และติดตั้งประตูสแตนเลสใหม่ทั้งบาน มีการ
ติ ด ตั้ ง ชุ ด บานประตู บ านเลื่ อ นสแตนเลสต่ า งๆ รวมทั้ ง หมดยอดอยู่ ที่ ป ระมาณ
299,225 บาท แต่การสรุปเป็นราคากลางอญู่ที่ 391,200 บาท ซึ่งมีรายละเอียด
ของงานอยู่ หลักๆ คือเรื่องของประตูสแตนเลสจะมีค่าใช้จ่ายสูง
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ
คิดว่าคุณปรีญาคงเข้าใจในรายละเอียดและเหตุผลแล้ว ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะ
อภิปรายในญัตตินี้ เชิญคุณสุนทร

นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามแผนงานพาณิชย์งานตลาดสด โครงการซ่อมพื้นแผงประกอบการ
จาหน่ายน้ากะทิ 59 ตร.ม. เป็นเงิน 288,000 บาท ดูตัวเลขกับพื้นที่แล้วหารกับ
ตารางเมตร การปูพื้น อยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 4,880 บาท เกือบๆ 5,000
บาท อยากทราบรายละเอียดว่าจะทางานในราคาประมาณนี้ เนื้องานประมาณไหน
ขอบคุณครับ
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ได้ให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมครับ
อีกครั้งหนึ่ง
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผอ.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอังคณา สืบวิเศษ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ในส่วนของงานซ่อมแซมพื้นแผงประกอบการแผงจาหน่ายน้ากะทิ ทั้งหมด
/มีรายละเอียด...
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มีรายละเอียดมีงานรื้อถอน งานซ่อมแซมเสาเหล็กขนาด 6x6 นิ้ว ที่ชารุด และมีงาน
ทาพื้น คสล. ใหม่ มีงานติดตั้งชุดประตูเหล็กใหม่ทั้งหมดนี้อยู่ที่ประมาณ 288,000
บาท ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ขอเรียนว่าในญัตติระเบียบวาระที่ 9 นี้ ที่ขอกันเงินรายละเอียดต่างๆ สมาชิกทุกคน
ได้อ่านรายละเอียดและเรื่องนี้สภาเทศบาลได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว แค่กันเงิน
ไปใช้ในปีงบประมาณใหม่2562 เท่านั้น หากคุณ ติดใจเรื่องอะไรก็ไปขอดูแบบ
แปลนเพิ่มเติมได้ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติ
ระเบียบวาระที่ 9 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ
(ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 4 ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ กั น เงิ น (กรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ) ไปเบิ ก เงิ น จ่ า ย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ไปเบิกเงินจ่าย
รองนายกเทศมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ตามที่ เทศบาล
เมืองกระบี่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 จากแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และงานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ทันในปีงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีความจาเป็น
จึ ง ต้ อ งกั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ เพื่ อ ไปเบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักการและเหตุดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็น
เงิน 4,097,200 บาท เพื่อไปเบิก จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
รายละเอียดดังนี้
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการดังนี้
1.1.โครงการก่อสร้างหลั งคาโค้งทางเดินโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
จานวนเงิน 800,000 บาท
1.2.โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง จานวน
เงิน 1,805,700 บาท
/2.แผนงาน…
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2.แผนงานการศึกษา งานระดับมัธ ยมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษาจานวน 10 รายการ เป็นเงิน 1,491,500 บาท ตามรายการดังนี้
2.1. กระดานไวท์บอร์ด
ตั้งไว้ 30,000 บาท
2.2. เก้าอี้ปฏิบัติการ
ตั้งไว้ 136,500 บาท
2.3. ตู้เก็บสารเคมีชนิดผง
ตั้งไว้ 53,400 บาท
2.4. ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องแก้ว
ตั้งไว้ 42,500 บาท
2.5. ตู้ดูดควันไอสารเคมี
ตั้งไว้ 495,000 บาท
2.6. โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบ 1
ตั้งไว้ 93,850 บาท
2.7. โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบ 2
ตั้งไว้ 234,950 บาท
2.8. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ตั้งไว้ 301,000 บาท
2.9. โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน
ตั้งไว้ 44,800 บาท
2.10. เวทียกระดับ
ตั้งไว้ 59,500 บาท
เหตุผล
ถือปฏิบั ติต ามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการรั บเงิน การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน
ข้อ 59 “ในกรณีที่มี
รายจ่ ายหมวดค่ าครุภั ณฑ์ที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้ าง ยังมิไ ด้ก่อ หนี้ผู ก พัน แต่มี ความ
จาเป็นต้องให้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองสุรเดชา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 10 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 10 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 14 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 4 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 14 ท่าน
ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) (กองสวัสดิการสังคม)
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อ
รองนายกเทศมนตรี
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) เรียน ประธานสภา
เทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
/พ.ศ. 2560…
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พ.ศ. 2560 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคาร
อเนกประสงค์สวนสาธารณะธารา ตั้งไว้ 1,096,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าหมื่นหก
พันบาทถ้วน-)เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะธาราให้
เป็น ศูนย์ บริการผู้ สูงอายุ แต่เนื่องจากได้มีการประกาศประกวดราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แต่หาผู้รับจ้างไม่ได้ จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสั งคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะธารา ตั้งไว้ 1,096,000.บาท (-หนึ่ ง ล้ า นเก้ า หมื่ น หกพั น บาทถ้ ว น-) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคารดั ง กล่ า วเป็ น
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
เหตุผล
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้สามารถนามาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการนั้น ๆ
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ข้อ
59 ซึ่งกาหนดไว้ว่าในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ าเป็ น ต้องแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการดังกล่ าวที่ทาให้ ลั ก ษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก
ไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคารอเนกประสงค์ ส วนสาธารณะธารา ตั้ ง ไว้
1,096,000.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 11 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 11 โปรดยกมือ สมาชิกเห็นชอบ 11 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี) ที่เหลืองดออกเสียง 7 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 11 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 12

ญัต ติเ รื่องแจ้ งประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมือ งกระบี่ ฉบับ เพิ่ มเติม /เปลี่ย นแปลง ครั้ งที่ 3 (กองวิช าการและ
แผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือ งกระบี่ ฉบั บเพิ่ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ง ที่ ๓ เรีย น ประธานสภา
เทศบาลเมืองกระบี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ านวน ๑ แผ่ น เทศบาลเมื อ งกระบี่ ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่ ๓ ด้ว ยเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลเมื อ งกระบี่ ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและได้ประกาศใช้
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาที่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว และน าไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แจ้ ง สภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัด แบบบู รณาการ องค์การบริห าร ส่ ว นจังหวั ด
อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบ วัน ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ท าร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผ ลและความจาเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่าง
/แผนพัฒนา...
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ฉบั บ
เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง และประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม /
เปลี่ยนแปลง
จึงนาเรียนมาเพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุ ณ ท่ า นรองชาญณรงค์ สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดจะสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติมในญัตติระเบียบวาระที่ 12 ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีญัตติระเบียบวาระที่ 12
นี้ เป็ น ญัตติ แจ้ งเพื่อให้ ส ภาเทศบาลเมือ งกระบี่ทราบ เพื่ อจะได้ดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13

สภาเทศบาลทราบ
ญัตติอื่นๆ หรือเรื่องอื่นๆ

นายวิโรจน์ หวานดี
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาเทศบาลหรือปรึกษา
ประธานสภาเทศบาล หารือตลอดจนมีเรื่องที่จะเสนอแนะ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลก็ขอเชิญครับ เชิญคุณ
อิทธิชัย
นายอิทธิชัย ตันบุตร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุม ดังนี้
1.ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้จัดให้มี line ของกอง/ฝ่ายต่างๆ ที่
รับผิดชอบโดยตรง ทาให้การทางานรวดเร็วมาก ล่าสุดขอบคุณทางช่างบรรจบ ขอ
อนุญาตเอ่ยนาม ผมได้แจ้งเรื่องถนนที่ชารุดจากการที่ชาวบ้านั้น แจ้งมาปากทางวัด
ถ้าเสือ วันนี้ช่างบรรจบได้แก้ไขปัญหาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณมา ณ
ที่นี้ ด้วย
2.ในส่วนของกองอื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น กองช่างในเรื่องไฟฟ้าต้องขอบคุณ
ช่างกมล ขออนุญาตเอ่ยนาม เวลาส่งเรื่องต่างๆ ไปมีการแก้ไขได้รวดเร็ว ส่วนของ
กองสาธารณสุขฯ ได้มี line เรื่องขยะตกค้าง เมื่อส่งเรื่องไปได้มีการแก้ไขหลายๆ
ครั้ งได้มีการแก้ไขรวดเร็ว รวมถึงโรคติดต่อ เช่น เมื่อมีชาวบ้านแจ้งมาเรื่องการ
ระบาดของไข้เลือดออก ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพ่นควันให้ ต้องขอขอบคุณมา ณ
ที่นี้ ด้วย
3.ขอติดตามงานในส่วนของทางสวนสาธารณะธารา ก่อนหน้านี้ได้มีการพูด
ไปครั้ งหนึ่ งแล้ว หลั งจากนั้นได้ติดตามในเรื่องของต้นไม้ ในเรื่องของหญ้า ความ
สะอาดในพื้นที่ต่างๆ ไฟสาธารณะได้มีการปรับปรุง
4.ในส่ ว นของขยะเมื่ อแจ้ งไปเจ้าหน้าที่ข องกองสาธารณสุ ขฯ ได้เ ข้าไป
จัดการ จะมีแต่ปัญหาเรื่องต้นไม้เคยแจ้งไปแล้วครั้งหนึ่งว่า สวนสาธารณะธาราเป็น
/สวนสาธารณะ…
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สวนสาธารณะเป็นปลอดของเมืองกระบี่ แต่ไม่ค่อยได้รับการปรับปรุงแก้ไข คือขาด
การดูแล สวนแห่งนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างสูง แต่ถ้าเราไปสังเกตพวกต้นไม้จะไม่
เติบโต บางต้นยืนต้นตายดูแล้วรกมาก บริเวณหน้าเขื่อนจะมีขยะอยู่แถวมารีน่า ผม
ได้เข้าไปใช้บริ การของทางห้ องน้าที่มารีน่าเอง ผมคิดว่าขณะนี้ห้ องน้าที่มารีน่าก็
ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
5.เรื่องของงบประมาณที่ผ่านสภาเทศบาลแห่งนี้ไปแล้ว หลายๆ ไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ เนื่องจากไม่มีผู้รับเหมาเข้ามารับงานผมไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้น กับ
ทางเทศบาลเรา เพราะอย่างเช่นล่าสุดเมื่อสักครู่ได้มีการขอกันเงิน ไปเป็นปี 2562
ไม่มีผู้รับเหมา ที่ผมทราบมาว่าเป็นเพราะการเบิกจ่ายที่ล่าช้าหรืออย่างไร ในส่วนนี้
ต้องขอสอบถามผ่ านทางท่ านประธานสภาฯ ไปยังผู้ บริห าร เพราทั้ง หมดทาให้
เกิดผลเสียกับทางเทศบาลเราเอง งบประมาณเราได้อนุมัติไปหลายครั้งแล้ว และถูก
ตีกลับมายังสภาฯ แห่งนี้อีก เพื่อที่จะขอกันงบในหลายๆ ครั้ง และสภาฯ ได้อนุมัติไป
หลายๆ ครั้ง ขอเรียนสอบถามว่ามีปัญหาอะไรอย่างไรที่ไม่สามารถจะจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ ทางสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านเองมีความร้อนใจ เพราะหลายครั้งต้องขออนุญาต
เอ่ยนาม ว่าทางรองปลัดกิจจาเองได้มีการบอกว่าหากสมาชิกสภาฯ มีพรรคพวกหรือ
มีใครก็แล้วแต่ที่สามารถติดต่อให้มาทางานได้ทางรองปลัดกิ จจาเองก็ยินดีที่จะให้
งานไป แต่ไม่มีใครที่จะเข้ามารับงาน ผมไม่เข้าใจว่าปัญหาเกิดจากอะไร ต้องขอฝาก
ท่านประธานสภาฯ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณอิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เชิญคุณพชร
นายพชร ตั้งจิรวัฒนา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล -เมื่อครั้งที่ประชุมสภาฯ ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นวันหนึ่งได้มีการประชุม ทาประชาคม
ได้รับเสียงสะท้อนมาจากผู้นาชุมชนหลายๆ ท่านด้วยกัน เรื่องการศึกษาดูงาน หลาย
ชุมชนพูดเป็นเสียงเดียวกันและสร้างความหนักใจให้กับท่านประธานชุมชน เกี่ยวกับ
การศึกษาดูงาน สมาชิกมีความประสงค์ที่จะไปจานวนมาก แต่ โควตาเรามีน้อย ได้
คุยกับท่านประธานหลายๆ ท่าน เขาบอกว่าให้ช่วยนาเสนอที่ประชุมสภาฯ ให้หน่อย
เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบเผื่อจะได้เพิ่มงบประมาณอะไรเข้าไปเพื่อให้ได้ไปดูงานกัน
อย่างทั่วถึง เป็นข้อแรกที่มีประธานชุมชนต่างๆ ฝากเข้ามา
-ตอนนี้ ถ นนสายก าลั ง ปู ย างแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ก าลั ง ท าอยู่ ห ลายๆ เส้ น ทาง
อยากจะฝากไว้ว่า เวลาตีเส้นจราจรเกี่ยวกับที่จอดรถจักรยานยนต์ตามแยกต่างๆ ที่
ผ่านมาการตีเส้ นจราจรให้ รถจักรยานยนต์ได้จอดแคบ อยากให้ช่ว ยขยายถึง 6
เมตร. เพื่อให้รถจักรยานยนต์ได้จอดเพียงพอและมีความสะดวก ในช่วงนี้ได้สังเกตดู
ในการขับ รถของประชาชนในพื้ นที่ มีม ารยาทที่ดี ขึ้น เพราะเมื่ อก่ อ นเส้ น จราจร
เส้นทางม้าลายรถยนต์จะไปจอดอยู่ข้างหน้าจอดทับเส้นหมด แต่ช่วงหลังๆ ดีขึ้นแล้ว
/เพราะมี...
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เพราะมีผู้ ที่ใช้ร ถเขารู้ เขาจอดให้ห่ างคันที่ตามหลั งมาก็เกรงใจจอดเป็นระเบียบ
ระเบียบการจราจรอยู่ที่การปฏิบัติตัวของผู้ขับขี่หากขับขี่ดีมีวินัยอุบัติเหตุจะลดลง
ขอฝากในการตีเส้นจราจรว่าให้เผื่อที่จอดจักรยานยนต์ไว้ด้วย
-ตลาดสดมหาราช ที่จอดรถจักรยานยนต์คิดว่าไม่เพียงพอ เพราะเวลาไปตลาดสด
ปากทางเข้าที่จะเดินเข้าไปจับจ่ายใช้สอย รถจักรยานยนต์บางครั้งจอดเต็มขวาง
ทางเข้าและอีกอย่างเส้นจอดของเราก็เลือนลางมองไมเห็นว่าตรงไหนสมควรจอด
ตรงไหนไม่สมควรจอด ได้เสนอสภาแห่งนี้ไปแล้วว่าตามที่นายกเทศมนตรี ได้เคยพูด
ไว้ตอนที่เราสร้างตลาดสดมหาราชใหม่ๆ ว่ารอบอาคารชั้น 2 สามารถทาที่จอด
รถจักรยานยนต์ได้ ผมขอฝากเรื่องนี้ไว้อยากจะเห็นตรงนั้น อย่างน้อยในเมื่อเรามีที่
จอดรถจักรยานยนต์อยู่ชั้น 2 ตรงชั้นลอยรอบๆ มีรถผู้ประกอบการเยอะ ผู้ที่ไปซื้อ
ของบางครั้งไม่มีที่จอดรถต้องจอดซ้อนกันหลายๆ คัน ปิดทางเข้า ขอฝากเรื่องนี้ไว้
ด้วย หรือจะทาเป็นรั้วกั้นก็ได้งบประมาณคงไม่มากเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณพชร
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณสุนทร
นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านรวมทั้งผู้บริหารหัว หน้ากอง/ฝ่ าย มีหลาย
หน่วยหลายกองที่ทางานได้รวดเร็ว และสาเร็จขอชื่นชมในส่วนที่ขอนาเรียนเป็นเรื่อง
เพิ่มเติมร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คือ
1.เรื่องการกาหนดพื้นที่จอดรถในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองกระบี่
หมายถึงรวมการกาหนดการจัดเก็บค่าจอด เพราะผมมองว่าพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ
เทศบาลเมืองกระบี่ รถที่จอดจะจอดนิ่งประมาณ 80% ทั้งรถของเจ้าของอาคารรถ
ของเจ้าหน้าที่พนักงาน เอกชน องค์กรต่างๆ เดี๋ยวนี้รถยนต์หาซื้อได้ง่ายราคาไม่สูง
มากจะจอดกันเต็ม ไม่มีรถหมุนเวียนส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจชะงักการหมุนเวียนใน
การจอดรถไม่สามารถจอดรถได้ ทาให้การขายของไม่ค่อยดี อยากนาเสนอให้เป็น
วาระของเทศบาลเมืองกระบี่ ร่วมกันภาคเอกชนรวมทั้งห้างร้านและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ควรที่จะมาทาประชาพิจารณ์ ว่าทิศทางควรจะเป็นไปในทิศทางใดเพราะที่ผ่าน
มาเทศบาลพยายามระดับหนึ่งแล้ว แต่ไม่สาเร็จ ถ้าเรามีการทางานร่วมกัน กับทุก
ภาคส่วนจะเป็นการรับรู้รับทราบ เข้าใจตรงกันทางานร่วมกันอาจจะมีการยอมรับมี
กติ ก าที่ เ ป็ น ได้ แ ละที่ ส าคั ญ อยากจะสอบถามในประเด็ น ที่ ว่ า กิ จ การอย่ า งนี้ เ รา
สามารถถ่ายโอนได้หรือไม่ มีบริษัทเอกชนเข้า มารับไปดาเนินภารกิจในการระดม
ความคิดต่างๆ ภายใต้กฎระเบียบตามที่กล่าวไป ผมมองว่าจนถึงทุกวันนี้ยังตีบตัน ที่
จอดรถในเขตเทศบาลหายากมากจริงๆ ทุกวันนี้ต้องอาศัยรถจักรยานยนต์รับจ้างไป
ที่ต่างๆ จะสะดวก ขอฝากด้วยครับ
2.เรื่ อ งสวนสาธารณะธาราอี ก ครั้ ง ถื อ ได้ ว่ า สวนแห่ ง นี้ เ ปรี ย บได้ ดั่ ง
โรงพยาบาลของเทศบาลเมืองกระบี่ เพราะเป็นพื้นที่สาหรับออกกาลังกายทาให้ชาว
/เทศบาล…
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เทศบาลเมืองกระบี่ หรือใครมาอยู่ในพื้นที่ แห่งนี้สามารถไปทากิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพให้แข็งแรงและไม่ต้องไปแออัดที่โรงพยาบาล อยากจะให้ความสาคัญเยอะๆ
ผนวกกับกระบี่ เราได้เป็นเมืองกีฬาแห่ งแรกแห่ งเดียวในภาคใต้ อยากจะให้ ทาง
เทศบาลเมืองกระบี่เจ้าของพื้นที่สวนธารา ให้ความสาคัญกับพื้นที่ตรงนั้นถือว่าเป็น
หัวใจสาคัญ
3.พื้ น ผิ ว จราจรที่ ใ ช้ สั ญ จร วิ่ ง เดิ น ตอนนี้ ช ารุ ด หมดแล้ ว ก็ ท ราบได้ ว่ า
ประมาณสัก 30 ปี แล้วอย่างน้อยหากเป็นไปได้อยากจะกระตุ้นให้ทางฝ่ายผู้บริหาร
หางบประมาณมาเพื่อที่จะปรับปรุงผิวพื้นที่ตรงนั้น และขยายให้ออกไปทางด้านปีก
ข้างๆ ข้างละ 1 เมตร. จะเป็นการดี เพราะกระแสพี่ตูนทาให้คนออกกาลังกายเยอะ
มาก รวมถึงความปลอดภัยตอนนี้ผมมีน้องๆ เขาบอกว่าเขาไปออกวิ่งตั้งแต่ 05.00
น. กว่า ๆ ตั้ งแต่ เช้ าอาการดีมาก แต่ต อนนี้ ไฟดั บบางส่ ว น แต่น ายช่ างกมล เขา
รับปากแล้วว่าหากฝนแล้งจะเข้าไปซ่อมให้ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ เมื่อไฟส่อง
สว่างลงมาแล้วใบไม้ กิ่งไม้ที่แน่นๆ แสงส่องมาไม่ถึงทาให้มืด เนื่องจากใบไม้กิ่งไม้บัง
แสง ต้องทาให้โปร่งๆ ที่จะทาให้มีแสงสว่างเพิ่มขึ้น
4.อยากสอบถามถึงวิธีการใช้ลิฟท์ที่ตลาดสดมหาราช เพราะยังติดใจตรงที่
ลิฟท์ของเรานั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้าขับรถขึ้นไปบรรทุกสิ นค้า น่าจะเป็นพวกอาหาร
ทะเลที่มีน้าบ้าง น้าแข็งบ้างจะหยดลงไปในลิฟท์ ซึ่งเป็นเรื่องชัดเจนอยู่แล้วว่าลิฟท์
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าละเอียดอ่อนกับน้าที่เราพูดถึง ว่าเราจะป้องกันอย่างไร ในส่วนนี้
ขอทราบว่าเราจะตกลงกันอย่างไรมากกว่า ให้นาน้าเข้าไปหรือไม่อย่างไร หากข้าว
ของพ่อค้าแม่ค้าหนักจริงๆ ผมคิดว่าไม่ควรขึ้นไปขนถ่ายมาจากลิฟท์ ควรที่จะมาให้
เร็ว มาขนถ่ายในเวลาที่สมควร เพื่อเตรียมความพร้อมในการค้าขายและไม่กระทบ
กับผู้ที่ใช้บริการ
5.สืบเนื่องจากวาระที่ 9 ที่ท่านประธานสภาฯ ให้กระผมขยับมาอยู่ในวาระ
อื่นๆ ผมเองนั่งดูอยู่เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของวาระที่ทางกองฝ่ายได้แจ้งเข้ามาให้
พวกกระผมรับรอง ผมเองได้สังเกตเห็นถึงวาระที่ 9 หน้าที่ 2 ข้อที่ 1 เรื่องแผนงาน
ตลาดสด โครงการซ่อมพื้นแผงประกอบการจาหน่ายน้ากะทิ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 59
ตร.ม. เป็นเงิน 288,000 บาท ผมเข้าใจได้ว่าการปูพื้น 59 ตร.ม.ใช้เงิน 288,000
บาท หารตัวเลขออกมาตารางเมตรละ 4,880 บาท มองว่าสูงไป จึงได้สอบถาม
ได้รับรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมแล้ว ตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตเพื่อ
สอบถาม เพราะไม่ แ น่ ใ จว่ า เพื่ อ นสมาชิ ก สภาฯ ของผมเวลากลั บ บ้ า นไปนั่ ง ดู
รายละเอียดแล้วจะเยอะไปหรือไม่ แล้วใครจะเข้าใจหากผมไม่สอบถามใครจะเข้าได้
ว่ามีรายละเอียดทั้งรื้อของเก่า ซ่อมเสาโครงเหล็ก ทาสี ส่วนนี้อยากจะนาเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ฝากถึงผู้บริหารในการทารายละเอียดของงบประมาณอนุมัติกันเงิน
ว่าช่วยใส่รายละเอียดให้มากตามเนื้องาน เราจะได้เข้าใจได้ง่าย เพราะเวลาไปพูดคุย
กับใครจะได้พูดเต็มปากว่าเราทางานด้ว ยความโปร่งใส มีรายละเอียดจะได้บอก
กล่าวกันถูก ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณสุนทร
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบว่ามีรัฐมนตรีคมนาคมได้มาตรวจเยี่ยมจังหวัดกระบี่ จึงอยากเรียนถาม
ท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารว่าอยากทราบความคืบหน้าของการที่รัฐมนตรี
ได้มาดูเกี่ยวกับงานด้านถนนหนทางโดยเฉพาะที่ ถนนศรีพังงา บริเวณ บขส.ด้วย
และอีกจุดหนึ่งที่ปากทางคลองใหญ่ไม่ทราบว่าได้แก้ไขแล้วหรือยัง ที่มีเสาอยู่ในคูน้า
อยากทราบความคืบหน้า ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณปรีญา
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณเกียรติชัย
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หัวหน้ากอง/ฝ่ายต่างๆ เป็นอย่างมาก ต้องยอมรับว่า
เจ้ าหน้ าที่ เ ราท างานด้ ว ยความรวดเร็ ว มาก ร้ องเรีย นไปแค่ต อนเช้า พอตกเย็ น
ดาเนินการเสร็จ แต่ก่อนอาจจะเป็นอาทิตย์ ตอนนี้รวดเร็วทันใจ มีเรื่องที่จะสอบถาม
คณะผู้บริหาร ดังนี้
1.เรื่องของสถานีขนส่งผู้โดยสารกระบี่ (บขส.) ถ้าเราจะไปมองดุในเฟสบุ๊ค
ต่างๆ ก็ดี ข่าวชาวกระบี่ก็ดี มีการร้องเรียนเป็นอย่างมากซึ่งหลายๆ ฝ่ายสอบถามว่า
พื้น ที่ นั้ น เป็ น ของใคร ใครดูแล งบประมาณอยู่ ตรงไหนในการแก้ไขและใช้เ วลา
ดาเนินการนานแค่ไหน เพราะสถานีขนส่งของกระบี่เป็นหน้าตาของคนกระบี่ ตอนนี้
มีความย่ าแย่ อย่ า งมาก ซึ่ งชาวบ้ านได้ รับปั ญหาเป็น อย่า งมาก ขอฝากทางท่า น
ประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร
2.อีกอย่างเห็นด้วยกับคุณสุนทร ว่าการจัดระเบียบการจอดรถในพื้นที่เขต
เมืองกระบี่ ซึ่งต้องยอมรับว่ารถที่จอด จอดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ไม่ได้มาหมุนเวียนเลย
หากมีการจัดระเบียบจะแก้ไขกันอย่างไร เพื่อให้เกิดการเป็นธรรมกับคนที่มาทีหลัง
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณเกียรติชัย
ประธานสภาเทศบาล ที่ตลาดเก่าเขาเรียกสถานีเดินรถจังหวัดกระบี่ ไม่ใช่สถานีขนส่งครับ ท่านอื่นมีไหม
ครับ เชิญคุณคธา
นายคธา ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
-เหมื อ นกั น กั บ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ หลายๆ ท่ า น ต้ อ งขอขอบคุ ณ หั ว หน้ า กอง
หัวหน้าฝ่าย ผู้อานวยการกองต่างๆ ที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เทศบาลเราได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น แต่ ยั ง มี ห ลายๆ จุ ด ที่ มี ก ารมองข้ า มไปละเลยอยู่
ยกตัวอย่างที่ถนนกระบี่ ถ้าเรามองง่ายๆ ระหว่างสุสานจีนกับร้านอาคิวเฟอร์นิเจอร์
/ถ้าเรามอง…
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ถ้าเรามองมาจากทุ่งโหลงฝั่งเข้าเมืองที่ร้านอาร์มแอร์จะเป็นควนลงมา น้าจะไหลลง
ที่เกาะกลางถนนจะเป็นจุดกั้น จุดระบายน้าที่เกาะกลางไม่รู้ว่าจะมีเหล็กกั้น หรือ
อย่างไร ทาให้ดินโคลนไปกองอยู่แถวนั้น ทาให้ รถที่สัญจรไปมาอาจจะเกิดอันตราย
ได้ เพราะดินไปกองอยู่ ที่เกาะกลางประมาณ 1 เมตรกว่าๆ จะเป็นพื้นที่ลาดเอียง
และจะไปตกท้องช้าง ในส่วนนี้ผมเคยแจ้งไปแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขนี่คือเรื่องแรก
ขอฝากผู้อานวยการกอง หัว หน้ากอง/ฝ่ ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ ฝากดูแลด้ว ยครับ
ไม่ใช่ไปล้างอย่างเดียวแต่ต้องไปแก้ไขด้วย หากล้างอย่างเดียวจะทาให้เป็นแบบเดิม
อีกดินจะไปกองอีก หน้าร้านอาร์มแอร์แถวๆ เกาะกลางฝั่งขาเข้าเมืองกระบี่
-เรื่องเสาไฟฟ้าที่ถนนกระบี่ เข้าเมืองกระบี่จะมี ทางหลักด้วยกัน 3 สาย จะเป็ น
ถนนอุตรกิจ ถนนมหาราช ถนนกระบี่เลยไปถนนวัชระ นโยบายของท่านนายกฯ ที่
เน้นเรื่องความปลอดภัยและสวยงาม ถนนต่างๆ ตรงนี้จะด้วยเหตุอย่างไรก็แล้วแต่ มี
การชารุดจะเป็นรถชน หรือชารุดโดยตามสภาพเอง จากการไปสารวจและจากการ
แจ้งมาของชาวบ้ าน ยกตัว อย่างถนนอุตรกิจ หน้าวัดโภคาฯ 1 ต้น หน้าโรงแรม
แกรนด์แมนชั่น 1 ต้น ถนนมหาราชหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หน้าหมู่บ้านพูลศิริ หน้า
มาเธอร์ค้าส่ง บริเวณเหล่านี้จะไม่มีเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนที่ส่ง และถนนวัชระหน้า
บ้านนายกฯ อปท. หน้าปั๊มเชลล์ตรงสี่แยกคลองจิหลาด จนถึงก่อนถึงไฟแดงแยกโค้ง
ปลาลังอีกหนึ่งจุด ในส่วนนี้คือจากการได้รับรายงานจุดอื่นๆ น่าจะมีอีก เพื่อสร้าง
ความสวยงามของกระบี่และพัฒนาคุณภาพชีวิตผมิคดว่าน่าจะติดตั้ง เสาพวกนี้ หรือ
ให้ทางกองช่าง กองที่รับผิดชอบไปสารวจติดตั้งให้ครบ
-มีถ นนอยู่ เส้ น หนึ่ ง คือ ถนนพิศ าลภพ มีก ารตกส ารวจในเรื่ องงบประมาณไป
ตอนนี้ได้ทาหนังสือผ่านไปยังกองที่รับเรื่อง กองต่างๆ ที่รับเรื่องผมสอบถามไปยัง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกระบี่ ปรากฏ
ว่าถนนดังกล่าวไม่มีการบรรจุลงในแผน ถนนดังกล่าวเป็นถนนที่มีการบริจาคเป็น
ถนนสาธารณะแล้ว ถนนพิศาลภาพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านก้อยกุลาเก่า ยังเป็นดิน
ลูกรัง หากเป็นไปได้อยากฝากผู้บริหารนาเรื่องถนนดังกล่าวเข้าไปในแผนเพื่อพัฒนา
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณคธา
ประธานสภาเทศบาล ตรงบริเวณนั้นเวลาฝนตกน้าจะไหลมาเยอะ ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณเกียรติกรณ์
นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุม 3 – 4 เรื่องดังนี้
1.เรื่องตลาดสดมหาราช มีคนแจ้งมาว่า เรื่องไฟฟ้าตก ที่มีผลกระทบกับ
ลิฟท์และกระทบกับพวกโทรทัศน์ในตลาดสดมหาราช และกระทบถึงการไม่ได้เปิด
เพลงชาติไทยด้วย อยากจะให้หาทางแก้ไขว่าทาอย่างไรจะแก้ไขระบบไฟอย่า ให้ไฟ
ตกเหล่านี้ด้วยครับ
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2.เรื่ อ งกรณี ส มาชิ ก ชาวบ้ า นแจ้ ง มาเช่ น กั น ว่ า เครื่ อ งออกก าลั ง กายใน
สวนสาธารณะธาราชารุดเป็นบางส่วน อยากให้ดูแลและซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะรู้สึก
ว่าจะชารุดบ่อยๆ สมาชิกที่ไปออกกาลังกายก็ได้ฝากแจ้งมา
3.ที่สี่แยกชม้ายอนุสรณ์ เมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ได้ไปทาความสะอาดลอกคู
ระบายน้ าเมื่ อ ครั้ ง ที่ มี จิ ต อาสา จะมี เ ขื่ อ นที่ มี ก้ อ นหิ น สองข้ า งฝั่ ง เขื่ อ นตรงฝั่ ง
สวนสาธารณะธาราทางไป อบจ. เส้นในฝั่งที่จะมีก้อนหิน สองข้างก่อนที่เราจะไป
ลอกคูระบายน้าตรงนั้นจะมีพืชคลุม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นหินที่เราจัดสวนสวยงาม
ได้เลยด้านสองฝั่งของคูระบายน้าที่ไปพัฒนาวันนั้นก็มีประธานชุมชนหลายๆ คน
และได้เสนอแนะมาว่าระหว่างก้อนหินจะเป็นช่องดินอยู่ ช่องว่างระหว่างดินก้อนหิน
ถ้าเราสามารถนาปูนไปอุดตามรูระหว่างก้อนหิน ได้ เราไม่ต้องมีพืชมาคลุม สามารถ
มองเห็นก้อนหินที่สวยงามได้ ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ
4.สนับสนุนที่เพื่อนสมาชิกคุณอิทธิชัยพูดเรื่องการประมูลงานต่างๆ ที่ไม่มี
ผู้รับจ้าง ไม่มีผู้มาประมูลเราคุยๆ กันกับสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านสอบถามเรื่องนี้
กันบ่อยว่าทาไมงานของเราไม่ค่อยมีผู้ที่มาประมูล อยากให้ช่วยหาทางแก้ไข คือหาก
งานล่าช้าเราก็พัฒนาได้ช้า ขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณเกียรติกรณ์
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามเรื่องอื่นๆ ก็ขอเชิญ หากไม่มีจะให้
ทางฝ่ายบริหารได้ตอบคาถามที่ท่านถามมา ขอเชิญท่านรองป้อเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการประชุมสภา
วันนี้ ซึ่งมีทั้งดอกไม้และก้อนหินเป็นเรื่องธรรมดาที่เคยมีแต่ก้อนอิฐ วันนี้มีดอกไม้มา
เพิ่มบ้างทาให้คนที่เขาทางานได้แช่มชื่นขึ้น คือ
-เรื่องการเปิด Line เป็นนโยบายของทางฝ่ายบริหารอยู่แล้วที่จะเปิด Line ให้ตรง
กับเรื่องงาน เพราะฉะนั้น Line ตรงกับเรื่องงานแล้ว มีการรายงานเข้ามา มีการแจ้ง
เข้ามาแล้วก็มีคาสั่งจากนี้ไปว่าใครที่แจ้ง เข้ามาแล้ว นั่นให้ถือว่าเรื่องนั้นๆ คือคาสั่ง
ต้องดาเนินการทันที แท้จริงแล้วต้องให้รายงานด้วย ซึ่งต่อไปนี้จะได้มีการเปิดกว้าง
ให้มี Line มากขึ้น โยได้มีการพูดคุยกับทางชุมชนต่างๆ สื่อมวลชนต่างๆ ขอเชิญเข้า
มาร่วมเป็นสมาชิกอยู่ใน Line ของเรา เห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเห็นอะไรที่ไม่ควร เห็น
อะไรที่อยากให้ทา Line เข้ามา อย่าด่ากัน แล้วเราจะทาให้ แต่ถ้า Line เข้ามาแล้ว
ไม่ทาให้ ค่อยด่าทีห ลั ง ผมว่าจะดีขึ้น Line ที่จะเปิด ต่อไปนี้ 1 Lineจะเรียนเชิ ญ
สมาชิกสภาไว้ด้วยคือ Line ของน้าเสีย เห็นเรื่องอะไรต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อยที่ยังไม่
ถูกต้องเรื่องน้าเสีย เรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆ แจ้งเข้าไปได้ แล้วไม่กี่วันข้างหน้านี้
โครงการที่เราเคยถามกันจะมาถึงแล้ว ล้างท่ออีกครั้งหนึ่งของน้าเสียก่อนที่จะไป
ตอบคาถามหรืออะไรต่างๆ มีเรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบดังนี้
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1.วันพรุ่งนี้เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนเมืองกระบี่ จะมีการทาประชาคมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการก่อสร้างถนนจากตลาดเก่าไปยังคลองท่อม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ควรจะไป ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนในเขต
เทศบาล เขาจะทาคูระบายน้าพร้อมทางเท้าจากปากทางคลองใหญ่ ไปโรเรียนเมือง
กระบี่ วิทยาลัยพลศึกษากระบี่แล้วไปออกปากทางวัดถ้าเสือ ที่สมาชิกสภาฯ ได้ถาม
ได้พูดเรื่องเสาไฟฟ้าที่อยู่ในคูจะทาอย่างไร พรุ่งนี้จะได้รับทราบ เรียนเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน โดยเฉพาะเขต 3 ไป ผมได้รับมอบหมายจากนากยกฯ ให้ไป
พรุ่งนี้ 13.30 น. เราไปเจอกันที่โรงเรียนเมืองกระบี่
2.เรื่องที่ท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้มาตรวจเยี่ยม
งานและแวะมาที่ ก ระบี่ บั ง เอิ ญ ว่ า ผู้ จั ด การ บขส. นั้ น โทรศั พ ท์ แ จ้ ง มาที่
นายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีแจ้งผมให้ผมไปพบท่าน ได้มีโอกาสได้พบกับ
ท่านรัฐมนตรีท่านมาตรวจงานเกี่ยวกับเรื่องที่พูดเมื่อสักครู่ไป และเรื่อง บขส. ทุก
แห่ง ในภาคใต้ท่านไปหมด ท่านได้คุยกันอย่างเป็นกันเองท่านได้ฝากให้ช่วยดูแล
เกาะกลางถนน ถนนเข้ากระบี่ เราก็รับปากและฝากเรื่องที่ทางเข้า บขส. เรารับฝาก
ว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ เหตุผลที่ เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะผู้รับเหมารับงานไว้
หลายๆ แห่ง 3 – 4 แห่ง ที่พังงา 1 แห่ง ของเราอีก 1 แห่งและยังมีที่เหลืออีก เป็น
ธรรมเนียมของผู้รับเหมารับงานหลายแห่งและเคลื่อนย้ายไม่ทัน เพราะเบิกงานงวด
นี้ก็ไปจ่ายเงินให้งวดโน้นก็ล้มเป็นลูกระนาด เสร็จแล้วผู้รับเหมารายนี้ถูกปรับไปแล้ว
80% งานหมดแล้ว เราถามเขาว่ายังจะมีความต้องการที่จะทาหรือไม่ เขายืนยันกับ
รองปลัดกิจจาว่า ต้องการจะทาต่อผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็สร้างความเชื่อถือโดยการ
ส่งแผนงานมาให้เรา และไปดูกันหน้างาน พอถึงช่วงเช้า เขาเอาเครื่องจักรกลไป เอา
ทรายไป หากให้บอกเรื่องงานคงยากบอกเรื่องงานกว่าจะงานเสร็จ กว่าจะอุทธรณ์
กินเวลาตั้งหลายเดือน ค่าปรับต่างๆ จะปรับอย่างไรก็ตามสุดท้ายคาพิพากษาของ
ศาลมีแล้ว ปรับได้ไม่เกิน 10% เขาก็เมตตากับผู้รับเหมา เขาจะเห็นใจผู้รับเหมา
มากกว่าเห็นใจฝ่ายเรา ส่วนการที่ผู้รับจ้างต่างๆ ไม่เอางานราชการไม่ใช่เฉพาะของ
เทศบาลเมืองกระบี่ ทั้งประเทศไทยเกี่ยวกับราชการ เพราะเงื่อนไขต่างๆ มากกว่า
เอกชน ต้องมีเงินค้าประกัน ต้องมีการแบ่งงวด ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้น
เพราะฉะนั้ น หากไม่ จ าเป็ น แล้ ว เขาไม่ เ อา ราคาครุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ เป็ น ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์เกินจากนั้นไม่ได้ และเคยเรียนแจ้งไปแล้วว่าของเราเกินมาตรฐาน
เช่นค่าแรงขั้นต่า 300 บาท ของบ้านเราไม่ใช่ 300 บาท จะเป็น 400-500 แล้ว
ค่าวัสดุก่อสร้างปูน หิน ดิน ทราย แพงกว่าที่อื่นๆ ไปหมด เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายสูง
ไปหมด เขาไม่ค่อยสนใจไม่ใช่เฉพาะจังหวัดกระบี่แต่เป็นเกือบทั้งประเทศยกเว้นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ที่มีคนสนใจ เพราะค่าแรงเขาถูกกว่า วัสดุเขาถูกกว่า
จะขออนุญาตที่จะตอบเป็นข้อๆ ต่อไป
3.ที่ ซ อยวั ฒ นา ปากทางยนต์ แ สงเป็ น ปั ญ หากั น มานาน 4 – 5 ปี แ ล้ ว
ชาวบ้านร้องเรียนมา เราทาท่อระบายน้าจากของเราแล้วมาเชื่อมกับถนนของแขวง
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แต่ของแขวงไม่ได้ทาท่อ พอพูดไปอย่างนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ตามไปด้วยเขาเชิญ
ผู้อานวยการแขวงการทางกระบี่มา ทางผู้อานวยการแขวงการทางกระบี่บอกว่าเพิ่ง
ย้ ายมาใหม่ แต่ท ราบเรื่องแล้ ว ผมบอกว่าก็ ต้องแก้ไขปัญหาเรื่อ งนี้อย่ างเร่ งด่ว น
เพราะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยน้าท่วมบนเนิน ท่านก็สนใจชี้แจงไปชี้แจงมาสุดท้าย
ตกลงกันว่าจะหาเงินมา 25 ล้านบาท โดยเร่งทาโครงการนี้โดนทาตั้งแต่โค้งปลาลัง
ไปจนถึงสี่แยกตลาดเก่าระยะทาง 2 กิโลเมตร. วงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งท่านรัฐมนตรี
คมนาคมกาชับว่าให้เร่งดาเนินการให้เร็วที่สุด และผมได้ฝากท่านเรื่องนี้ และท่านได้
ฝากผมเรื่อง บขส.กับถนน เราก็จะเร่งดาเนินการให้ ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน วันนี้
เวลานี้สิ่งที่เราคาดหวังน่าจะเป็นไปได้ ก็คงเป็นไปได้ และฝากท่านสมาชิกสภาทุก
ท่าน ตามเรื่องที่แขวงให้ด้วย เพราะเขารับปากไว้แล้ว เขาบอกว่าแบบแปลนได้ออก
ไว้แล้ว รออนุมัติอย่างเดียว ก็เป็นข่าวดีพอสมควร
4.การที่จะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น อยากเรียนเชิญสมาชิกสภาว่า
ผมได้ถามเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรองปลัดกิจจา บอกว่าควรจะไปตั้งแต่ก่อน อย่าให้เกิน
กันยายนนี้ หากก่อน 15 กันยายน จะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะต้องตั้งฎีกาเบิกจ่าย
แล้วสิ่งที่จะไปดูงานคืองานขนส่งมวลชนของขอนแก่น ซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทย
งานของเขาคือ ได้รวบรวมเอาท้องถิ่นใกล้เคียงกัน 5 เทศบาลมาจับมือเป็นพันธมิตร
กัน เป็นสหภาพจับมือกันและเขียนโครงการร่วมกัน มีรถราง รถไฟรางตระเวนไปทั่ว
อย่างของเราก็คิดง่ายๆ เทศบาลเมืองกระบี่ อ่าวนาง ไสไทย กระบี่น้อยต่างๆ รอบๆ
โดยใช้เอกชนมาลงทุน แต่วิธีการอย่างไรนั้นต้องว่ากันอีกครั้ง วันนี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติมาแล้ว มีบริษัทแล้วพร้อมที่จะดาเนินการหลังจากดูเรื่อง
ขยะเสร็จแล้ว ก็ไปดูเรื่องขนส่งมวลชน หลังจากนั้นหากมีเวลาเหลือสักนิดช่วงเที่ยงๆ
อาจจะไปหมู่บ้านชนบทหรือไปไหว้พระ ตอนเย็นมาที่กรุงเทพฯ มานอนที่กรุงเทพฯ
แล้วสักหนึ่งคืน ถึงตอนเช้าท่านนายกฯ บอกว่าจะให้ไปหอศิลป์แต่ผมไม่แน่ใจว่าหอ
ศิลป์ตรงไหน เพราะมีหอศิลป์ของ กทม. ของเอกชน หากเป็นของเอกชนต้องเสียค่า
ชม 250 บาท ถ้าเป็นของหอศิลป์ กทม. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ วันนี้ถ้าท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดพร้อมที่จะไป แสดงความประสงค์ได้ แสดงความจานงได้
อยากจะจบเร็วๆ
5.เรื่องของสวนสาธารณะธารา ที่ท่านได้เสนอมามากที่สุด ต้องยอมรับว่า
ในสวนธาราปัญหาเยอะ ปัญหามาก เพราะการดูแลรับผิดชอบอยู่ที่ 3 กอง คือ กอง
สาธารณสุขฯ กองช่าง และกองการศึกษา เพราฉะนั้นการดาเนินการต่างๆ เริ่มจะมี
ปัญหาเรรวนกันอยู่พอสมควร เป็นไปได้ไหมว่าบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 กอง แบ่งงาน
รับผิดชอบตรงนี้ให้ชัดๆ และหาเจ้าภาพสักฝ่ายหนึ่ง ที่คอยรับผิดชอบดูแลตรงนี้คอย
สั่งการตรงนี้ต้องขออนุญาตจากนายกฯ ว่านายกฯ จะมอบหมายใครสักคนใน 3
กองนี้ เป็นคนรับผิดชอบดูแล มีการสั่งการไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นไม้ เรื่องห้องน้า เรื่อง
ห้องส้วมต่างๆ ในสวนธาราแห่งนี้ ให้ชัดๆ ไปสัก 1 คน 1 ฝ่าย ไม่ต้องแยกกันพอพูด
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ถึงเรื่องนี้เป็นของกองโน้นกองนี้บ้าง โยนไปโยนมา ให้เลือกกองไหนใครคนใดมาสัก
1 คน แล้วให้มีรองนายกคนไหนสักคนก็ได้รับผิดชอบดูแลไปด้วย เรื่องราวต่างๆ
ค่อนข้างจะมาก
6.เรื่ อ งการจอดรถ ที่ พู ด มาก็ มี เ หตุ ผ ลที่ เ คยพู ด ไว้ ว่ า รอบตลาดสดนั้ น
ระเบียงที่ออกมาจอดได้ อาจจะมีปัญหาบ้างหากขึ้นไปจอดข้างบนอย่างนี้ ปัญหา
ต่างๆ เรื่องรถไม่ได้น้อยลง แต่มากขึ้นทุกวัน แล้ว จัดระเบียบก็จัดกัน ที่ตลาดสด
มหาราชจะสังเกตเห็นว่าส่วนทีจ่ ะขึ้นเนินสะพานไป เดิมทีเป็นขาวแดงแล้วกลายเป็น
ขาวเหลืองบ้าง วันนี้ก็จอดกันหมด จอดซ้อนกันหมด เทศกิจก็ทางานค่อนข้างหนัก
ค่อนข้างมาก ช่วยกันจัดระเบียบ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง อย่างไรท่านสมาชิกก็เป็น
หน้าที่ของท่านอยู่แล้วอย่าได้เบื่อหน่าย เขาพูดมา แจ้งมา ก็ให้แจ้งกลับมาแล้วกัน
7.ขณะนี้ได้งบประมาณจากการท่องเที่ยวมา 4,900,000 บาท ทาไฟฟ้า
LED ถนนกระบี่ตั้งแต่แยกนกอินทรีย์ไปจนตลาดเก่า 145 ชุดพร้อมโคมไฟ เหตุผล
ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การเรื่ อ งเปลี่ ย นไฟทั้ ง หมดเพราะวั น นี้ เ ราใช้ ก ระแสไฟฟ้ า มาก
พอสมควร ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ทั้งหมดมีการใช้กระแสไฟฟ้า 4 ล้านกว่าหน่วย
เขาให้เราใช้ไม่เกิน 10% นั่นคือเราได้ใช้ 4 แสนกว่าหน่วย แต่วันนี้เราใช้ไปแล้ว 3
แสนกว่าหน่วย เหลืออีกเกือบแสนหน่วย เพราะฉะนั้นเราจาเป็นต้องประหยัดให้มาก
ที่สุด มิฉะนั้นเราต้องเสียค่าไฟฟ้า เพราะต่อไปถนนวันนี้มี 302 สาย ต่อไปจะต้อง
มากขึ้น เรื่ อยๆ กว่านี้ โรงเรียนต่างๆ วันนี้ 4 โรงเรียน ห้ องเรียนเท่านี้ แต่ต่อไป
ห้องเรียนต่างๆ ต้องเพิ่มขึ้น และแอร์ต่างๆ ต้องติดเพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ใช้ต้องเริ่ม
มากขึ้นจาเป็นเหลือเกินที่จะต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกัน หลอดไฟแสงจันทร์ที่ใช้จะ
นาไปไหน ก็นามาเก็บไว้แล้วไปซ่อมตามถนนสายต่างๆ ที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนและ
ท่านนายกฯ จะมีโครงการปรับเปลี่ยนให้ครบหมดในเขตเทศบาลเพื่อจะได้มีการ
ประหยัดไฟฟ้าด้วย
8.ที่สวนสาธารณะธารา เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ พูดตอนสุดท้ายเรื่อง
ของคลองที่ไปพัฒนาแล้ว หินที่จัดไว้ เพราะท่านพูดอย่างนั้นก็ถูก แต่ถูกไม่ครบ หิน
ที่ดับจัดไว้สวยๆ ออกแบบโดยสวนนงนุช โดยคุณกัมพล ตันสัจจา หินก้อนตั้งสลับกัน
ไปเพื่อให้เห็นหิน ถ้าตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ถางหญ้าออกจะเห็นหินที่สวยงาม ถ้าเอาปูน
ไปยาไว้ความสวยงามจะไม่มี จะหายไปหมดคนละความหมายกัน ชาวบ้านคิดว่า
ระหว่างแนวก้อนหินใหญ่ ก้อนหินเล็กที่ตั้งไว้สลับซับซ้อน และนาปูนไปทาให้หมด
อย่าให้ต้นไม้ขึ้น แต่ความสวยงามจะหมดไปคนสวยๆ หน้าตาสวยๆ นาแป้งไปโปะไป
ทาหน้าความสวยงามจะเสียหายหมด เพราะฉะนั้นอะไรต่างๆ ที่ท่านนาเสนอมาสิ่งที่
เราสามารถดาเนินการได้เราจะดาเนินการให้ สิ่งใดที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องพูดคุยกัน
เราจะหารือกันว่าจะดาเนินการอย่างไร ในส่วนของผมช่วงนี้ขออนุญาตชี้แจงตอบ
คาถามเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ก่อนที่จะตอบคำถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่กรุณาได้สอบมาต้องขอบคุณ
ครับ
1.ผมขอรายงานผลจากการประชุมครั้งที่แล้วให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ
ก่อนในเรื่องของฝาคูระบายน้้าที่มีการอภิปรายกันเมื่อครั้งที่แล้ ว คือบริเวณรอบ
ตลาดสดมหาราช หลังจากที่มีการประชุมสภาเทศบาลเสร็จแล้วได้ดาเนินการ ซึ่ง
ขณะนี้ได้ดาเนิน การอยู่ในระหว่างการจัดจ้างแล้ ว คงอีกไม่กี่วันจะแล้ว เสร็จ ต้อง
รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ
2.ขอเรียนแจ้งข้อมูลให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ เรื่องของข้อมูลเทศบาล
เมืองกระบี่ เนื่องจากเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งอาจจะมองผิวเผินเหมือนจะไม่สาคัญ แต่ดู
แล้ วเป็น เรื่องส าคัญเป็นเรื่องของระดับประเทศด้วย ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ขณะนี้คณะรัฐมนตรี มีมติในเรื่องของแผนแม่บทเรื่องยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมติ
ของคณะรั ฐ มนตรี เมื่อเดือนตุล าคมปีที่แล้ ว มติของคณะรัฐ มนตรี ได้มีมติให้ ในปี
2563 ให้ ท้องถิ่นทั่วประเทศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งจะกาหนดไว้ให้
เพราะฉะนั้นถือว่าเทศบาลเมืองกระบี่โดยนโยบายของท่านนายกฯ ที่เราทาเรื่อง
สิ่งแวดล้อมมาถือว่าเราได้เปรียบกว่าที่ไหนๆ เพราะฉะนั้นท้องถิ่นอื่นๆ ที่ยังไม่ริเริ่ม
ทาคงจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ซึ่งในแผนแม่บทตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเทศบาล
เมืองกระบี่เองเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เราเป็นเมืองยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียนจาก 10
ประเทศ + อีก 8 ประเทศ ก็เป็น 18 ประเทศ มีที่เพิ่มเติมเข้ามาคือมีสหรัฐอเมริกา
มีรัสเซีย มีจีน มีญี่ปุ่น มีอินเดีย มีนิวซีแลนด์ มีออสเตรเลีย ที่มาบวกแปดด้วย ตอนนี้
เราเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ทางสานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เราเป็น
เพื่อนที่ตัวอย่างในการที่จะมาขอข้อมูลมาระดมความคิดเห็น ในขณะนี้ข้อมูลต่างๆ
ของพื้นที่ตัวอย่างที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้ทาอยู่ เขาจะนาไปเป็นข้อมูลและจะไป
สร้างกลไกเป็นเครื่องมือที่จะให้ อปท. ทั่วประเทศใช้เครื่องมือตรงนี้ คงที่จะน่าภูมิใจ
ได้ ซึ่งในอนาคตอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เขาจะกาหนดว่า
ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นจะต้องให้ความสาคัญกับในเรื่องสิ่งแวดล้อม เหตุผลที่ต้องการให้
ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เขามองว่าถ้าท้องถิ่นไหนที่สิ่ งแวดล้อมไม่ดี การพัฒนา
เมืองในอนาคตไม่สามารถเกิดได้ เพราฉะนั้นต่อไปนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติว่า ให้
ท้องถิ่นได้กาหนดนโยบายในเรื่องของงานทาในเรื่องสิ่งแวดล้อ และต่อไปจะมีการ
รายงานผลทุกๆ 6 เดือน นาเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ
3.เรื่ องลิ ฟท์ ตลาดสดมหาราช ซึ่งอย่าง 2 ประเด็นต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาโดยเฉพาะคุณเกียรติกรณ์ขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่านได้ตั้งคาถามมา ต้อง
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ขอบคุ ณ มา ณ ที่ นี้ เนื่ อ งจากว่ า ถ้ า ท่ า นไม่ ตั้ ง ค าถามมาบางครั้ ง เราไม่ ไ ด้ ชี้ แ จง
เพราะฉะนั้นหากตั้งคาถามมาเราจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราได้มีการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างน้อยเราให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ในส่วนนี้ไม่ได้เข้าข้าง
แต่ พูด ตามข้ อเท็จ จริง ในเรื่ อ งลิ ฟ ท์ที่ ไม่ มี การเปิ ดเพลงชาติ 2 ครั้ ง ได้มี ก ารตั้ ง
กรรมการสอบคือ ประเด็นแรกครั้งแรกเกิดขึ้นที่มีฟิวส์ขาดช่วงที่จะกาลังจะเปิดเพลง
ชาติ เหตุผลที่ฟิวส์ขาดเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าตก ถามว่ากระแสไฟฟ้าตกที่ผ่านมา
ก็เป็นอยู่แต่ไม่ถี่ ครั้งที่สองจะไปเป็นที่ลิฟท์ที่วันก่อนที่มีคนติดข้างใน ซึ่งไฟฟ้าได้มี
การตรวจสอบแล้ ว ช่างกมลได้ต รวจสอบแล้ ว และได้แ ก้ไ ขโดยการที่ไ ปแยกสาย
เนื่องจากไฟฟ้ามี 3 เฟส เพื่อให้สมดุลกัน เราใช้ไปนานๆ บางเฟสเราใช้ไฟฟ้าเยอะ
เกิ น ช่ า งกมลไปด าเนิ น การแล้ ว จนปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต ลาดสด
มหาราชว่ายังไม่มีกระแสไฟฟ้าตก เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ฟิวส์ขาดเราไม่ได้เปิดเพลง
ชาติ ครั้งที่สองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โครงการทาความดีในวันแม่ ซึ่งของสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาแจกถุงผ้าและเป็นเรื่องด่วนเข้ามา ก่อน
หน้านั้นวันหนึ่งทางเจ้าหน้าที่เองให้คุณกิตติวรรธมาเร่งงานตรงนี้ ทาให้เขาลืมไป ซึ่ง
ในเรื่องนี้ผมได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว ต้องเรียนให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ
4.เรื่องของอาหารทะเล ถ้าหากท่านสมาชิกสภาไปลองสังเกตดูตอนนี้เรา
ขอความร่วมมือจากแม่ค้าพ่อค้าโดยเฉพาะที่เป็น ของอาหารทะเลขอให้เขาใส่กล่อง
ให้มิดชิด ที่ผ่านมาเขาได้ใส่กล่องให้มิดชิดแต่อย่างไรก็แล้วแต่เป็นลิฟท์ สาธารณะ
และมีคนขึ้นลงบ่อยมาก ซื้อข้าวของต่างๆ ทาให้มีกลิ่นข้างในและมีคราบสีดาๆ ใน
ส่วนนี้บอก ผอ.กองไปแล้วว่าประมาณอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เราจะทาความสะอาดลิฟท์
โดยใช้น้ ายาทาความสะอาด ครั้งแรกที่ทาผมก็ไปดู ขอเรียนให้ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้รับทราบต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตกค้างไป คือเรื่องของชุมชนที่ไปศึกษาดูงาน ที่มีการพูดกันไปว่ามี
คนต้องการไปจานวนมาก จริงๆ แล้วคงเป็นเรื่องที่เราดาเนินการอย่างต่อเนื่องปีเว้น
ปี โดยเฉพาะชุมชนเราจะให้ไปปีหนึ่ง 200 คน ใช้รถบัสขนาด 5 คัน และงบที่ทาง
เทศบาลเมืองจัดให้ 1,600,000 บาท หากไปไกลกว่านั้นหรือจะไปมากกว่านั้น
สมาชิกชุมชนก็สมทบ รวมแล้วแต่ละครั้งก็ประมาณ 2,400,000 – 2,500,000
บาท หากว่าเรามีการเพิ่มรถ 5 ห้า คนที่ไปคือผม และได้เฝ้าสังเกตทุกครั้ง ที่เห็น
ปัญหา ถ้ามากกว่านั้นนอนโรงแรมที่ไหนอย่างไร รับประทานอาหารตรงไหน จอด
ปั๊มไหน เวลารถเสียขึ้นมาจะลาบาก ขนาดรถ 5 คัน เราเฉลี่ยได้ว่าหากรถเสีย 1 คัน
คันละประมาณ 40 คน เหลือรถอีก 4 คัน สามารถแบกได้คันละ 10 คน และไปต่อ
ได้ไม่ต้องหยุด แต่หากมีรถเกิน 6 – 7 คัน ผมคิดว่าเป็นปัญหาในแต่ละครั้งนั้นที่ไป
/ไม่เหมือน…
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ไม่เหมือนกันทุกๆ ครั้ง บางครั้งไม่ครบ 200 คน เสร็จแล้วคนที่จะไปก็ เอาคิวไปให้
โควตาคนใดคนหนึ่ ง ก็ ท ะเลาะกั น แต่ บ างปี พ อปี นี้ ไ ปภาคเหนื อ มี จุ ด ขายของ
ภาคเหนือก็อยากจะไป และเราก็ตกลงกันว่าอย่างไปแบ่งให้เท่ากันทุกชุมชน เพราะ
คนในชุมชนจานวนไม่เท่ากัน ให้นาเปอร์เซ็นต์มาชุมชนไหนคนเยอะไปเยอะ ชุมชน
ไหนคนน้อยก็ไปน้อย แต่หากว่าคนที่ลงบัญชี ไว้แล้วไม่ได้ไปห้ามเอาคิวไปให้คนอื่น
ให้ส่งคืนกลับมามาให้เรา และเราจะจัดสรรให้เอง 5 คันที่ท่านสมาชิกพูดก็เคยไป
เพราไม่ง่ายอย่างที่คิด 5 คัน นั้นก็ดูแลกันไม่ทั่ว หากไป 6 – 7 คัน มากกว่านั้นหนัก
และจะเกิดปัญหาได้ เราอาจจะรับไม่ไหว คิดว่าในส่วนนี้ 5 คัน เพียงพอแล้วคงจะ
ไหวแล้ว ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล คิดว่าท่านสมาชิกคงเข้าใจและรับทราบข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนแล้ว มีท่านอื่นอีก
ไหมครับ เชิญคุณพชร
นายพชร ตั้งจิรวัฒนา
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องตลาดสดมหาราชนิดเดียวครับ
- พอดี เ มื่อ เช้า ไปตลาดสดมหาราช ท่ านรองชาญณรงค์ ได้ พู ดเกี่ ยวกั บตลาดสด
มหาราชอยากจะเสริมสักนิดหนึ่งเพียงแต่แจ้งให้ทราบ ว่าเมื่อเช้าผมไปเดินตลาดสด
มหาราชและได้ เ ห็ น ปลาน่า จะเป็น ปลานิล ที่ เขาตั้ง ขายไว้ ดูแ ล้ ว ตั ว ที่ ตั้ งขายนั้ น
ลักษณะเหมือนจะเป็นโรค ดูผุพองไม่ค่อยน่าซื้อ แต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดู ขอฝาก
เรื่องนี้ไว้ด้วยครับ เกรงว่าจะเป็นอันตรายอย่างไรขอให้ช่วยตรวจสอบไว้ด้วย
- ช่วงเช้าที่ตลาดสดมหาราช 08.00 น. เวลาเคารพธงชาติ มีแม่ค้าหลายๆ คนไม่ให้
ความสนใจตรงนี้ อยากฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในการเคารพธงชาติด้วย เพราะ
เปิดเพลงชาติแล้วฉัน ก็ไม่รู้ฉันก็จะเดินไปตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้าง ไม่ให้ความสนใจ
ไม่ให้ความสาคัญในสิ่งนี้ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณพชร
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริ ม อี ก นิ ด หนึ่ ง การที่ ท่ า นรองนายกหรื อ ที่ ท่ า นสมาชิ ก หลายๆ ท่ า นได้
กล่าวถึงเรื่อง Line ผมเห็นด้วยปัจจุบันฝ่ายบริหารเราก็ตั้ง Line ขึ้นมา แยกเป็นแต่
ละแผนกหลายๆ ฝ่าย ฝ่ายถนน ฝ่ายคูน้า ฝ่ายขยะต่างๆ คิดว่าดีมาก รวดเร็วทันใจ
ผมใช้บ ริ ก ารหลายๆ ครั้ ง แล้ ว ขอบคุณ ครั บ แต่ข อแนะน าว่า Line องค์ กรของ
เทศบาลเมืองกระบี่หน่วยงานต่างๆ ควรจะเน้นเรื่องงานเท่านั้นเกี่ยวกับเทศบาล
เมืองกระบี่ ไม่ควรที่จะมีการส่งรูปดอกไม้ หรือข่าวสารทั่วๆ ไป ควรจะเน้นเรื่องาน
เป็นหลัก ไม่ควรส่งสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์หรือวันต่างๆ ดูแล้วสะเปะสะปะ บางครั้ง
ท่านสมาชิกหลายๆ ท่านเขาไม่ได้เปิดอ่านเพราะมีข้อความมาเยอะมากวันละหลายๆ
สิบ หลายๆ ร้อย ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์ ...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์
ประธานสภาเทศบาล คิดว่าวันนี้คงครบถ้วนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาแล้ว
สาหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และต้องขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คิดว่าวันนี้คงครบถ้วนในทุกๆ เรื่อง ทุกประเด็นที่
ท่ า นได้ ส อบถามมา และได้ รั บ ค าตอบความรู้ ค วามเข้ า ใจ วั น นี้ ต้ อ งขอขอบคุ ณ
ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุม และคงได้รับความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ตามที่ท่านได้
สอบถามมา สาหรับในวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขออาราธนาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ
ตลอดไปครับ สาหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 ไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณทุกท่าน สวัสดีครับ
*****************************************
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เลิกประชุมเวลา 17.16 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 2
ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
(นายวิโรจน์ หวานดี)

