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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
*********************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายวิโรจน์
หวานดี
2. นายสุพรรณ ภูมิภมร
3. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
4. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
5. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
6. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
7. นายสินชัย
พรพาณิชย์พันธุ์
8. นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
9. นายคธา
ชัยสุวรรณ
10. นายรัชกฤต
สุวรรณเนาว์
11. นายพัฒน์
หมั่นค้า
12. นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
13. นายรณภูมิ
เอ่งฉ้วน
14. นายสิสิทธิ์
เกี่ยวข้อง
15. สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
16. นายอารีย์
หนูรินทร์
17. นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ
18. นายธนวัฒน์ ตราเต็ง
19. นายอิทธิชัย ตันบุตร
20. นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา
21. นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์
22. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุนทร

ภูเก้าล้วน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่

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

เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
คงบัน
กาละวงศ์
ตันตินันท์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
/6. นายสารัตน์...

(ลากิจ)
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6. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
7. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
8. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
9. นายณฐนนท์ สูทอก
10. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
11. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
12. นายมะยูกี
มะเซ็ง
13. นายวิรัตน์
จุติประภาค
14. นางสุวรรณี
คงสอน
15. นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
16. นางเยาวเรศ ตันเลียง
17. นางสาวอรพินท์ บุญถาวร
18. นางขวัญฤดี เดชะรัฐ
19. นายจงจิตร
เดชะรัฐ
20. นายปรีชา
พลเดช
21. นางเสงี่ยม
บุญรอด
22. ร.ต.ท.ระวิ
แพรกปาน
23. นายพงษ์เดช หวานดี

ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
แทน ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รก.ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
4
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ประธานชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
ประธานชุมชนรวมใจชน
ประธาน อสม.รวมใจชน
ประธานชุมชนบ้านท่าแดง
ประธานชุมชนรวมใจชน
ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้
ถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาล สมัย วิ สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕60 และได้
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
2 พ.ศ.2554 ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาซึ่งครบองค์ประชุม จึงขอกราบเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรั ย และดาเนินตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ
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 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัย วิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.
๒๕60 ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม มีผู้ลา 2 ท่าน ผมขอเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
/ระเบียบวาระที่ 1…
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ระเบียบวาระที่ 1
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 2 เรื่อง ดังนี้
1. มีญัตติเพิ่มมา 2 ญัตติ คือ
-ญัตติระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับมอบหนังสือ จักพรรดิ ลูกปัด
คลองท่อม (กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา)
-ญัตติระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่องการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย (กองช่าง) เอกสารดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ได้นาไปวางไว้บนโต๊ะของท่าน
แล้วพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมฉบับใหม่
2. เรื่องประกาศกาหนดโครงการสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วย
คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมือง
กระบี่ จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ชื่อกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งมีฝ่ายในกองดังกล่าวจานวน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึง่ ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเพิ่มเติมรายละเอียด ขอเชิญครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ได้มีมติเห็นชอบในการ
ประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้เทศบาล
เมืองกระบี่กาหนดโครงสร้างการแบ่งราชการตามแผนอัตรากาลั งสามปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 และเทศบาลเมืองกระบี่ได้
ประกาศก าหนดโครงสร้ างส่ ว นราชการโดยมี ผ ลบัง คั บ ใช้ตั้ ง แต่วั น ที่ 1
ตุล าคม พ.ศ. 2560 ไปแล้ ว นั้ น เนื่ อ งจากเทศบาลเมื อ งกระบี่ มี ค วาม
ประสงค์ที่ จัดตั้งส่ ว นราชการใหม่ระดับกอง เพื่อรองรับภารกิจด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วในเขตเมื อ งกระบี่ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ไปดู เ กมกี ฬ า และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การบอกเล่าเรื่องราวทาง
ประวัติศ าสตร์ ศิล ปะ วั ฒ นธรรม ความเป็นมาของเมือ งกระบี่ ผ่ านทาง
ประติมากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองกระบี่ทั้งหมด ว่ามีที่มาที่ไปเพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนเมืองกระบี่ได้รับทราบ ดังนั้นเพื่อ
เป็นการตอบสนองต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองกระบี่ที่มีการขยายตัว อย่าง
รวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนในอดีต
ที่ผ่านมาทาให้เทศบาลเมืองกระบี่ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนต่อการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยว โดยการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าใน
อดี ต เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ากขึ้ น ที่ ม าเยื อ นเมื อ งกระบี่ เทศบาลเมื อ งกระบี่ จึ ง
จาเป็นต้องกาหนดโครงสร้างของส่วนราชการขึ้นใหม่เพื่อรองรับปริมาณ
งานด้านการท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้น เพื่อคัดกรองและจัดกลุ่มภารกิจที่เกิดขึ้น
/ใหม่ได้อย่าง...
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ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เกิดเอกภาพในการบริหารงาน สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เพื่อท้องถิ่นให้มากที่สุ ด ซึ่งคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองกระบี่จัดตั้ง
ส่ ว นราชการขึ้น ใหม่ ชื่อ กองส่ ง เสริมวัฒ นธรรม การท่อ งเที่ยวและกีฬ า
ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ได้ มีมติเห็นชอบ
ให้ปรับปรุงแผนอัตรากาลังสามปี ตามโครงสร้างของส่วนราชการกาหนดใน
การประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่ง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ
แล้ ว ตามหนั ง สื อ ที่ กบ 0023.2/ว5875 ลงวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน
2560 จึ ง ประกาศปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งส่ ว นราชการเทศบาลตามแผน
อัตรากาลังสามปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการ
ที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
1) งานธุรการ
2) งานการเจ้าหน้าที่
3) งานกิจการสภา
1.2 ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย
1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) งานรักษาความสงบเรียบร้อย
1.3 ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ประกอบด้วย
1) งานทะเบียนราษฎร
2) งานบัตรประจาตัวประชาชน
3) งานธุรการ
2. กองวิชาการและแผนงาน
ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบาย จัดท าแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจ
เป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา และโครงการระดับชาติ ระดับ
/กระทรวง...
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กระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย
1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2) งานจัดทางบประมาณ
3) งานวิจัยและประเมินผล
2.2 ฝ่ายนิติการ
1) งานนิติการ
2) งานนิติกรรมสัญญา
2.3 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1) งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
2) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
2.4 งานธุรการ
3. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว งานสถาปัตยกรรม ประติมา
กรรมและเอกลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุโบราณ งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวกับประชาชนในท้องถิ่น
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วย
3.1 ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2) งานศูนย์การเรียนรู้และวัตถุโบราณ
3.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1) งานธุรการ
2) งานการเงินและบัญชี
3) งานประชาสัมพันธ์
4) งานฝึกอบรม
5) งานกีฬาและนันทนาการ
6) งานสถานที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์
หวานดี ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 2
/ระเบียบวาระที่ 2…
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ระเบียบวาระที่ 2

ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
- รายงานการประชุม สมัยวิสามั ญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม พ.ศ. 2560

นายวิโรจน์
หวานดี
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล การประชุมครับ ขอเชิญคุณคธา
นายคธา ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลมาทาหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2560 ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่ประชุมได้ แต่งตั้ง
นายอิทธิชัย ตันบุตร เป็นประธาน นายรณภูมิ เอ่งฉ้วน นายตรีปพัฒน์ โชคชัย
วิทัศน์ สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย เป็นกรรมการ และกระผมนายคธา ชัยสุวรรณ
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร จากการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมการจึงได้นาผล
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เสนอเพื่อให้ สภาเทศบาลพิจารณา
รับรองต่อไป

นายวิโรจน์
หวานดี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมก็ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิ ส ามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2560 ถูกต้อง โปรดยกมือครับ สมาชิกเห็นชอบ 15 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองกระบี่และขอความ
ยินยอม ทาการนอกเขตเทศบาลเมืองกระบี่ (กองช่าง)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร ครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองกระบี่และขอความ
รองนายกเทศมนตรี
ยินยอมทาการนอกเขตเทศบาลเมืองกระบี่เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองกระบี่และ
ขอความยินยอมทาการนอกเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสารอง เงินสะสม จานวน 3,100,000 บาท เพื่อเป็น
/ค่าใช้จ่าย…
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ค่าใช้จ่ายโครงการปูพื้นยางเพื่อฝังกลบขยะชุมชน บริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองกระบี่ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ไปแล้วนั้น
แต่เทศบาลเมืองกระบี่ ยังมีความจาเป็นที่จะดาเนินโครงการ เนื่องจากบ่อ
ขยะที่ 3 เป็นบ่อขยะที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้ขุดขึ้นมาเพื่อรองรับปริมาณขยะมูล
ฝอย ที่หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐนาขยะเข้ามาทิ้งเป็นจานวนมาก
ประกอบกับที่ผ่านมา เทศบาลเมืองกระบี่ได้ส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมู ล ฝอย เทศบาลเมื อ งกระบี่ งบประมาณ 64,749,000 บาท ไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว
จะต้องมีเอกสารประกอบโครงการคือ การจัดทาประชาพิจารณ์ การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยด้วย เทศบาลเมือง
กระบี่ จึงได้กาหนดวันจัดทาประชาพิจารณ์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ขึ้น ณ ห้อง
ประชุ มที่ทาการศู นย์กาจัดขยะมูล ฝอยแบบฝั ง กลบ บ้านทับไม้ (หมู่ ที่ 1 ตาบล
ไสไทย และหมู่ที่ 1 ตาบลทับปริก อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ขึ้น ซึ่งในขณะที่ได้มี
การจัดทาประชาพิจารณ์ ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยได้แสดง
ความคิดเห็นและยื่นหนังสื อแจ้งปัญหาผลกระทบ โดยสรุปมีเรื่องกลิ่นเหม็นและ
สารพิษจากกลิ่น , น้าเสียจากกองขยะ , พาหะนาโรค แหล่งสะสมเชื้อโรค ยุงและ
แมลงวัน , สุนัขที่นามาปล่อยในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ จากปัญหาต่างๆและ
ข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่ว มประชุมที่กล่ าวมาข้างต้น เทศบาลเมืองกระบี่จะเร่ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยการปูพื้นยางด้วยแผ่น HDPE
เพื่อฝังกลบขยะชุมชนขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของพื้นยาง สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็น
วัสดุเคลือบบ่อหรือสระป้องกันน้าซึมลงสู่ผิวดินได้ มีความสามารถในการเกาะยึดกับ
หน้าดิน มีความแข็งแรงทนทานต่อการฉีกขาด มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้าเสีย
ปนสารพิษได้ดี โดยมีอัตราการซึมผ่านของน้าต่ามาก มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
10 ปี ช่วยป้องกันการพังทลายของดินและการเกิดร่องน้าเซาะบริเวณขอบบ่อได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงในเรื่องน้าซึมผิวดินได้ ประกอบกับที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องขยะมูล
ฝอยที่ เกิด ขึ้น ภายในศูน ย์กาจัด ขยะมู ล ฝอย เทศบาลเมื องกระบี่ ได้ข อสนั บสนุ น
งบประมาณในการกาจัดขยะมูลฝอยไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น งบกลุ่มจังหวัด , งบ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,งบของกระทรวงมหาดไทย อยู่
บ่อยครั้ง ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแต่อย่างใด แต่นับวันขยะมูลฝอยก็มี
ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้น อย่ างรวดเร็ ว และก่ อให้ เ กิด วิ ก ฤติ อ ยู่ ในขณะนี้ ส่ งผลกระทบต่ อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ซึ่งในการแก้ไขปัญหาด้วยการ
ปูพื้นยางนั้น เทศบาลเมืองกระบี่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี2561 และจากการตรวจสอบแผนงาน โครงการ ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อจะโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
/เป็นรายการ…
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เป็นรายการใหม่เพื่อดาเนินการตามโครงการนี้ แต่ก็ไม่มีงบประมาณในแผนงาน
โครงการ หรือรายการใด ๆ ก็จะนามาโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือนาไปใช้
จ่ายตามโครงการนี้ได้เลย หากจะรอการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ก็
จะทาให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปอีกเป็นเวลานานมาก ซึ่งจะเกิด
ปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนต่อการจัดการในการแก้ไขปัญหาและที่ผ่านมา
ประชาชนก็มีการร้องเรียนและเข้าพบผู้บริหารอยู่บ่อยครั้ง อันอาจจะก่อให้เกิดการ
ประท้ ว งและปิ ด บ่ อ ขยะดั ง กล่ า วของเทศบาลเมื อ งกระบี่ ไ ด้ และที่ ส าคั ญ การ
ด าเนิ น การตามโครงการนี้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลเมื อ งกระบี่ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) ใน
มาตรา 53 ซึ่งกาหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาใน
เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) กิจการที่ระบุไว้ตามมาตรา 50 ซึ่งมาตรา 50 กาหนด
ว่ า ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลต าบลมี ห น้ า ที่ ต้ อ งท าในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 ซึ่ง
กาหนดว่า ให้ เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริห ารส่ว นตาบล มีอานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองดังนี้ ฯลฯ (18) การกาจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้าเสีย แต่การดาเนินการ
ตามโครงการนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์
จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามโครงการนี้ได้โดยตรง เทศบาลเมืองกระบี่ จึงมี
ความจาเป็นขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดาเนินการโครงการปูพื้นยางเพื่อฝังกลบขยะ
ชุมชน บริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่ งบประมาณ 3,100,000
บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และเนื่องจากที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองกระบี่
ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการที่จะดาเนินการตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตาบลทับปริก และ
หมู่ที่ 1 ตาบลไสไทย อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองกระบี่
จึงต้องขอความเห็นชอบทาการนอกเขตจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามนัยแห่ง
มาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12
พ.ศ. 2546) ซึ่งกาหนดว่า เทศบาลอาจทากิจกรรมนอกเขต เมื่อการนั้นจาเป็นต้อง
ทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่จาเป็นตามอานาจหน้าที่อยู่ในขอบเขตของ
ตนและได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล เมืองกระบี่ คณะกรรมการสุขาภิบาล
สภาจังหวัด หรือสภาตาบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ ยวข้องรวมถึงขอยกเลิกมติสภาเทศบาล
เมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม รายละเอียดตามญัตติ
ที่เสนอมาพร้อมนี้
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 3,100,000.00 บาท (สามล้าน
/หนึ่งแสนบาท…
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หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปูพื้นยางเพื่อฝังกลบขยะชุมชน
บริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,160 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
รายการที่เทศบาลกาหนด
เหตุผล
1. เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยภายในจังหวัดกระบี่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ป้องกันน้าซึมลงสู่ผิวดิน
ได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
4. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 ซึ่งกาหนดไว้
ว่า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสมของเทศบาล จานวน 3,100,000.00 บาท (สามล้าน
หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายโครงการปูพื้นยางเพื่อฝังกลบขยะชุมชน บริเวณ
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล วาระที่ 3 ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตรบกวนเวลาสักนิดหนึ่ง คืออยากชี้แจงทาความเข้ากับทางสมาชิกสภา ใน
ฐานะที่สมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อจะได้มีคาตอบกับประชาชนที่ยังไม่
เข้าใจ ที่ยังไม่รู้เหตุผลเรื่องนี้ ขออนุญาตเพิ่มเติม ดังนี้
- บ่อขยะของเทศบาลเมืองกระบี่นี้ ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยได้งบในการ
ซื้อที่ดินจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจานวน 20 กว่าล้านบาท
เทศบาลสมทบเอง 5 ล้านบาท รวมเป็น 25 ล้านบาท และส่งมอบพื้นที่ให้กับทาง
กระทรวงทรัพยากรฯ ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นคนศึกษาสารวจออกแบบ
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 101 ล้านบาท และใช้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
เป็นต้นมา โดยรวบรวมเอาขยะจากเขตเทศบาลเมืองกระบี่ อบต.ทับปริก อบต.ไส
ไทย และ อบต.ข้างเคียงในเขตอาเภอเมือง อาเภออ่าวลึกบางส่วน อาเภอเหนือ
คลอง
/บางส่วน…
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บางส่วน รวมแล้ว 15 อปท. และองค์กรต่างๆ อีก 40 กว่าแห่ง รวมแล้วประมาณ
60 กว่าแห่ง ในอัตราขยะตกวันหนึ่ง 170 ตัน/วัน โดยการมีการกลบฝังวันต่อวัน
ใช้เวลาประมาณ 10 ปี บ่อที่หนึ่งเต็ม และขอบ่อที่สองไป เป็นเวลา 10 ปี กว่าจะ
ได้มา ในขณะที่ได้มานั้นบ่อที่หนึ่งเริ่มลด พอได้บ่อที่สองมารับภาระของบ่อที่หนึ่ง มา
ใส่ในบ่อที่สองได้ และไม่นานบ่อที่สองเริ่มเต็ม เพราะฉะนั้นจากปัญหาต่างๆ ที่ได้
ประสบมาในบ่อที่หนึ่ ง เราเห็นว่าบ่อที่หนึ่งใกล้จะเต็มแล้วจึงขอไปอีกบ่อเป็นบ่อที่
สอง แต่ปรากฏว่าขอไปถึงสิบปีกว่าจะได้บ่อที่สองมา ในขณะที่ได้บ่อที่สองมานั้นเรา
มีพันธมิตรอยู่สองแห่ง คือ ที่คลองท่อม กับที่อ่าวลึก ซึ่งตกลงกันว่าทั้งคลองท่อม
และอ่าวลึกนั้นจะเป็นศูนย์กาจัดขยะย่อยโดยการรวบรวมขยะจากอ่าวลึก จากคลอง
ท่อมแล้ ว ส่ ง มาในเขตเทศบาลเพื่อ ให้ เทศบาลดาเนิ นการกาจัด ให้ แต่ปรากฏว่ า
นายกเทศมนตรีตาบลคลองท่อม และนายกเทศมนตรีตาบลอ่าวลึก เห็นว่าการขนส่ง
ขยะมานั้น น่าจะไม่คุ้ม เพราะระยะทางไกล ขยะก็น้อย จึงมาหารือกับท่านนายกฯ
ว่า ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาได้หรือไม่ จากที่ให้เป็นบ่อกาจัดขยะขอเป็นซื้อรถขยะอัด
ท้าย กับโรงเก็บขยะ ทางนายกฯ เห็นด้วยและได้ไปขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ท่านผู้ว่าฯ เห็นชอบและให้มีการแก้ไขหลักการนี้ได้ สุดท้ายในการที่ขอมาเพิ่งจะมา
ทราบความจริ งว่า ส านักงบประมาณบอกว่าเทศบาลที่ไม่จัดสรรงบประมาณให้
เพราะเทศบาลเมืองกระบี่แก้ไขสั ญญาโดยไม่แจ้งให้ ส านักงบประมาณทราบ จึง
กลายเป็นว่าไม่ให้งบมา สุดท้ายท่านนายกฯ ให้เจ้าหน้าที่ไปรื้อหนังสือ เจอหนังสือว่า
ได้มีการทาสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้ว จนถึงปีนี้มา 6 – 7 ปีแล้ว มีแนวโน้มว่าจะให้
แต่ยังไม่ให้ ในขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก็ส่งเครื่องจั กรกลมาให้ เช่น
รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ รถน้าและรถบรรทุกดิน ขณะนี้ส ามารถดาเนินการได้
พอจะให้ บ่อที่สามมา หลั กการใหญ่คือว่าคุณจะต้องไปทาประชาพิจารณ์เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อน ว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรกับบ่อที่
สาม สุดท้ายได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ประชาชนที่อยู่
ในบ่อขยะขณะนั้นโดยเฉพาะตาบลทับปริก หมู่ที่ 1 ตาบลไสไทย หมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่รอบ
บ่อขยะมีความเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่น เรื่องแมลงวัน เรื่องน้าเสีย
เรื่องสุนัขจรจัด จึงร้องเรียนมายังเทศบาลโดยให้หลักการและเหตุผลว่า ก่อนจะทา
อะไรก็แล้วแต่ ขอให้ดาเนินการเรื่องปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จให้หมดสิ้นก่ อนถึงจะ
ทาเรื่องอื่นได้ ถ้าไม่อย่างนั้นไม่ให้ทา สุดท้ายท่านนายกฯ รับปากว่าจะดาเนินการ
เรื่องราวต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน รับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 จนถึง
วันที่ 4 มีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้เวลาร่วมหนึ่งเดือนแล้ว ยังเหลืออีก 60 วัน ใน
ขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ชาวบ้านได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมขึ้น 5
คนเพื่อติดตามเรื่องราวต่างๆ ว่าเทศบาลดาเนินการไปถึงไหนอย่างไร จากคามั่น
สัญญาที่ว่าจะฝังกลบขยะที่อยู่ในพื้นดินให้หมด จะกาจัดแมลงวัน จะกาจัดกลิ่น และ
สุนัขจรจัดที่มีอยู่จะจัดการให้ สุดท้าย ณ วันนี้เราได้กรงขังสุนัขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขยะที่อยู่บนพื้นวันนี้ เวลานี้เคลื่อนย้ายขึ้นไปเพื่อจะฝังกลบน่าจะแล้วเสร็จถ้าหาก
ฝนไม่ตกภายในสามเดือนที่กาหนด จากการที่ดาเนินการอย่างนี้เมื่อวันที่ 3 ที่ผ่าน
/มานี้...
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มานี้ ปรากฏว่าคณะกรรมการติดตามผลได้มีการประชุมกันที่เทศบาลเมืองกระบี่
เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น แต่ยังมีในใจลึกๆ อยู่ว่าเรายังคนละพวกกัน ยังคิดว่าการมา
ประชุมที่เทศบาลนี้น่าจะเป็นการไม่เหมาะสม เพราะจะมีการกดดันอะไรเขาหรือไม่
เขาไม่มีอิสระในการที่จะคุยกับเรา เขาบอกในการประชุมครั้งต่อไปเขาขอเป็นที่อื่น
ได้หรือไม่ ที่ไม่ใช่เทศบาลอาจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่วัดต่างๆ ซึ่งถ้าหากเป็นโรงเรียน
โดยส่วนตัวผมไม่ขัดข้อง หากเป็นที่วัดน่าจะมีปัญหา เพราะที่วัดเป็นที่เปิด เมื่อเป็นที่
เปิดในการประชุมเกรงว่าจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อ ย เพราะประชาชนคนทั่วไป
สามารถที่จะเข้าไปประชุมได้ และเขาเองมีผลกระทบเกรงว่าจะไม่เรียบร้อยเกรงว่า
จะมีปัญหา จึงเสนอไปว่าให้ใช้ที่บ่อขยะซึ่งเขายังไม่ตอบกลับมา แต่สิ่งหนึ่งที่พูดกัน
ในวันนั้นเริ่มจะมีแนวโน้มที่ดี คือทางฝั่งเขาเริ่มอ่อนลงเขาบอกเครื่องจักรกลเขาเชื่อ
แต่เขาไม่ค่อยเชื่อใจคน เพราะประเด็นปัญหาเคยมีอยู่แล้ว ที่ภูเก็ตประสบปัญหา
หาดใหญ่ประสบปัญหา ผมขออนุญาตท่านนายกฯ ชี้แจงว่า ที่ภูเก็ตปัญหาคือเขา
เขียนโครงการมาเสร็จเรียบร้อย ใช้งบประมาณเรียบร้อยแต่เมื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้ เ ขา จั ดสรรงบประมาณให้ เ ขาไม่ ค รบตามที่ ก าหนดไว้ เพราะฉะนั้ น ในสเปค
กาหนดไว้ว่าเครื่องจักรกลต้องเป็นเครื่องจักรกลของเยอรมัน สุดท้ายแล้วเมื่อเงินได้
ไม่ครบกลายเป็นลู กผสมระหว่างเยอรมันกับจีน ประสิ ทธิภาพในการดาเนินการ
ต่างๆ จึงไม่เป็นไปได้ตามที่กาหนดแต่อย่างไรถือว่าภูเก็ตประสบความสาเร็จ เพราะ
อยู่ใจกลางเมืองและยังไม่ได้รับการร้องเรียน วันนี้เขาเปิดบ่อที่ 2 – 3 แล้ว ส่วนที่
หาดใหญ่นั้น เมื่อไม่เป็นไปตามสเปคที่เขากาหนดเขาสั่งปิด ขอเรียนว่าสิ่งที่เขาถาม
ว่าขยะอยู่ตรงนี้ปัญหาขนาดเล็กน้อยขนาดนี้คุณยังไม่สามารถดาเนินการได้ หาก
คุณไม่ให้ มีโรงไฟฟ้า คุณจะดาเนินการอย่างไร ผมจะเชื่อได้อย่างไรว่าไม่มีปัญหา
ต่อไปในอนาคต เพราะปัญหาเรื่องโรงงานขยะร้ายแรงกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน เขาพูด
อย่างนั้น แต่ผมเองพูดกับคนที่ประท้วงเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน เขาบอกว่าเขาเห็นด้วย
เรื่องของโรงไฟฟ้าขยะเพราะเป็นทางเลือก เขาไม่คัดค้านเรื่องนี้ แต่ต้องทาให้ดีสิ่งที่
ผมลืมตอบไปวันนั้น คือ เขาถามว่าจะเชื่อได้อย่างไรหากเกิดปัญหาขึ้นมา และขอ
เรีย นว่า ได้มีการขายซอง 3 ครั้ง มีผู้ มาซื้อซอง 3 ครั้ง แล้วไม่มีผู้มายื่นซอง อีก
เหตุผลหนึ่งเขาบอกว่า ไปโรงงานดูตรงไหนก็ได้เลือกดูที่ดีๆ ที่ไหนไม่ดีไมต้องดู แต่
ขอเรียนให้เข้าใจว่า การไปดูโรงงานนั้นอยู่ในเงื่อนไขของ TOR ว่าจะดูหรือไม่ เมื่อ
ขายซองไปแล้ว เมื่อเขาซื้อแล้ว เขาไปดูเขาสอบแล้วไปดู TOR แล้ว เขาสู้ไม่ได้เขาจึง
ถอย แต่พอครั้งที่ 4 เรามาแก้ TOR เขาเห็นแล้วเขาสู้ได้ เพราะหากจะยื่นซองให้
เราไปดูโรงงานนั้น ต้องมีเงิ นค้าประกัน 50,000,000 บาท หากคุณหลอกผมว่า
คุณมีโรงงานแต่คุณไม่มีโรงงานให้ดูจริงคือผิดเงื่อนไข เพราะหลายบริษัทที่มาไม่มี
โรงงานจริ ง ๆ จึ ง ไม่ ก ล้ า ยื่ น แต่ บ ริ ษั ท ที่ ผ่ า นมานี้ เ ขากล้ า ประกั น ซองถึ ง
50,000,000 บาท เพราะเขามีโรงงานให้ดูจริง วันนั้นไปดูโรงงานไม่ได้หมายความ
ว่าจะลงมติว่าเลือกบริษัทนี้ แต่ไปดูโรงงานเพื่อให้เห็นว่าบริษัทนี้มีโรงงานจริงๆ ผ่าน
การทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผลงานเป็นที่ยอมรับได้ในสเปคเขียนว่าอย่าง
นั้น จะให้ถามว่าจะเชื่อได้อย่างไรนั้นถ้าเกิดจะสร้าง
/โรงงาน...
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โรงงานไฟฟ้าขยะ สมมุติว่าหากเขาแจ้งให้เราสามารถทาสัญญาได้ เมื่อจะทาสัญญา
กับบริษัทใดๆ ก็ตาม เราต้องไปดูอีกครั้งหนึ่ง เมื่อก่อนมีกรรมการไปดูว่ามีโ รงงาน
จริงหรือไม่ แต่ตอนนี้กรรมการต้องดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะทาสัญญาเราจะนาชุมชน
ต่างๆ ไป เช่น ที่ อบต.ทับปริก อบต.ไสไทย อย่างละ 7 – 9 คน เพื่อให้เห็นด้วยกัน
ยินยอมพร้อมใจ และจึงจะกลับมาทาสัญญา เขาถามว่าจะเชื่อถือได้อย่างไร ผมบอก
ว่าเชื่อผมไม่ได้ แต่ ในสั ญญาระบุไว้ว่า คนที่จะทาสั ญญานั้นต้ องวางเงินมัดจาอี ก
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) เพราะหากผิดเงื่อนไขทาผิดสัญญาต้อง
ริบ เงิน 50,000,000 บาท และปิดโรงงานในส่ว นนี้พอจะเชื่อได้ คนที่ทาธุรกิจ
ขนาดมากริ บ เงิ น ไป 50,000,000 บาท น่ า ตกใจอยู่ เ หมื อ นกั น จึ ง เชื่ อ ได้ ว่ า
50,000,000 บาท เขาคงจะไม่ทาอะไรที่เสียหาย และการบริหารงานที่เขาบอกว่า
มีปั ญ หาอยู่ ที่ชี ว ภาพ ชี ว มวล สิ่ งเหล่ านี้ ทาระหว่า งเอกชนต่อ เอกชน แต่ เฉพาะ
โรงงานไฟฟ้าขยะนี้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการ แต่ควบคุมดูแลโดยรัฐนั้นเป็นฝ่ายดูแล
ฝ่ายราชการดูแลซึ่งเป็นสามส่วนไตรภาคี นั่นหมายความว่าตั้งกรรมการขึ้นมาจุด
หนึ่ง บริษัทส่วนหนึ่ง เทศบาลส่วนหนึ่ง ประชาชนที่อยู่บริเวณบ่อฝังกลบขยะ อบต.
ทับปริก 5 คน อบต. ไสไทย 5 คน มาดูแลเรื่องการบริหารงานนี้ เพราะฉะนั้นจะมี
การควบคุมอีกชั้นหนึ่ง จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงได้ เพราะฉะนั้ นสิ่ง
ต่างๆ ที่ผมเล่าให้ฟังนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นผมถือว่าวันนี้บรรยากาศเริ่มจะพอไปได้ เขาเริ่ม
จะฟังเราบ้าง ในฐานะสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนในเขตเทศบาลเมือง
กระบี่ ในจังหวัดกระบี่ อยากเรียนให้ท่านได้รับรู้รับทราบเผื่อมีใครถาม มีใครพูดท่าน
จะได้บอกเล่าเขาได้ เรื่องปัญหาขยะวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเทศบาลเมืองกระบี่แต่เพียง
ฝ่ายเดียว แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับจังหวัด เป็นปัญหาระดับประเทศ เพราะเขาให้
เงินเรามาซื้อที่ทิ้งขยะ เขาให้งบประมาณเรามาและเขาบอกว่าต้องให้ที่อื่นมาช่วยนั่น
หมายความว่าต่อไปนี้จังหวัดกระบี่มีความพร้อมที่สุ ด ในจั งหวัดกระบี่มีบ่อขยะ
ทั้งหมด 24 บ่อ ที่มีบ่อขยะที่ถูกต้องที่สุดเพียงบ่อเดียวคือ เทศบาลเมืองกระบี่อีก
23 บ่อนั้นเขาปิด ต่อไปนี้เขาจะต้องลาเลียงขยะต่างๆ มาให้เทศบาลเมืองกระบี่
ทั้งหมดและหากครั้งที่ 1 เขาบอกว่าควรจะนาขยะต่างๆ ไปทิ้งที่อื่น ที่ไหนก็ได้ เรา
ได้เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อปี 2557 หากสมาชิกสภาฯ จาได้บริษัท SCG ได้เข้ามาทา
MOU เพื่อจะรื้อรถขยะไปทาเชื้อเพลิงที่ทุ่งสง แต่สุดท้าย ปี 2558 คสช. บอกว่า ไม่
สามารถดาเนินการได้เพราะขยะเป็นทรัพย์สิน เข้าข่ายร่วมทุนกับเอกชน จึงไม่สารถ
ดาเนินการใดๆ ได้ วันนี้ปัญหาขยะเริ่มทับถมเข้ามามาก จะมีปัญหาขนาดไหนก็ตาม
ขยะวันละ 170 ตัน ยังเข้ามาทุกวันๆ ทางฝ่ายเราไม่ได้นิ่งนอนใจจะเข้าไปดูทุกวัน
เพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เขาบอกเขาจะปิดบ่อขยะ โดยส่วนตัวไม่กังวลว่าจะปิด
หรือไม่อย่างไร เพราะผมอยู่ห่างจากบ่อขยะผมไม่มีธุรกิจ ผมไม่มีผลกระทบแต่คนที่
น่ าสงสารที่สุ ดคือ ชาวบ้า นที่อยู่ข้างบ่อ ขยะซึ่งต้องรั บความเดือดร้อนนี้ไปเต็ม ๆ
อยากวิงวอนในสภาฯ แห่งนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่ ทากับไม่ทานั้น ทาดีกว่าขอให้ช่วย
รับรู้รับทราบข้อมูลเหล่านี้และช่วยประชาสัมพั นธ์ ช่วยบอกกล่าวกับประชาชนคน
ทั่วไปด้วย ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร ที่ได้นารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องบ่อขยะมาให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได้รับฟัง ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ระเบียบวาระที่ 3 ขอเชิญครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ ในญัตตินี้คงจะไม่ครบ น่าจะตกไปนิดหนึ่ง ขออนุญาตเพิ่มเติม คือ
รองนายกเทศมนตรี
ขออนุมัติเงิน 3,100,000 บาท และขออนุญาตทาการนอกเขตด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 3 ขอเชิญครับ เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สาหรับญัตตินี้ทางเทศบาลเมืองกระบี่เราได้แก้ไขปัญหากันมาตลอดเวลา
หลายสิบปี คิดว่าครั้งนี้ในการที่ทางผู้บริหารได้นาเสนอมาอย่างนี้ เห็นด้วย
ยังติดใจอยู่นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตรงบ่อขยะที่เราได้เคยมี
ส่ ว นร่ ว มในการได้ เ ชิ ญ ชาวบ้ า นในละแวกที่ อ ยู่ บ ริ เ วณบ่ อ ขยะ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง และทางสมาชิกสภาฯ ไปร่วมฟังประชาพิจารณ์กันด้วยในวันนั้น
ทางเทศบาลได้รับปากกับทางประชาชนชาวบ้านแถวนั้นแล้วว่า ภายใน 3
เดือน เราจะแก้ไขปัญหาให้ เขา ดิ ฉันคิดว่าหากทางเทศบาลเมืองกระบี่
สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามที่รับปากไว้คิดว่าปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นสาหรับ
ชาวบ้านแถวนั้นน่าจะคงไม่ต้องมาประชุม กันบ่อยครั้ง สิ่งที่ชาวบ้านตอนนี้
เขาต้องการคือให้ช่วยแก้ไขเรื่องกลิ่น หากแก้ไขได้ชาวบ้านตาบลไสไทยตรง
นั้นหรือตาบลทับปริกตรงนั้นเขาอยากให้จังหวัดกระบี่ของเราเป็นเมืองที่มี
ความสุข ในส่วนนี้หากอนุมัติไปได้อยู่แล้ว แต่หากยังไมได้แก้ไขปัญหาตรงนี้
ไม่ ท ราบว่ า จะมี ผ ลกระทบอย่ า งไรหรื อ ไม่ อยากจะฝากทางท่ า น
ประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารว่าช่วยแก้ไขให้ได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน
ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณปรีญา ท่านอื่นมีไหมครับที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณเกียรติกรณ์
นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ปัญหาเรื่องบ่อขยะตามที่ผมไปดูมา 2 ครั้งแล้ว ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
มารอบๆ บ่อขยะ มาบ้าง ตามที่ทางฝ่ายบริหารของเทศบาลที่เราบอกว่า 3 เดือน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ผมเห็นด้วย เพราะช่วงหลังๆ นี่เบาบางลงเรื่องสุนัขจรจัดก็มี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ แต่มีอย่างหนึ่งที่คิดว่ายังไม่เคยเห็นใครจะแก้ไขปัญหา
เรื่องของน้าขัง น้าเสียที่ไหลออกจากบ่อขยะ จะมีน้าขังตรงนั้นมีกลิ่น และมีสี น้าที่
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สามารถซึมไปได้ ไหลไปเข้าเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์ม สวย
ยางพารา จุดนั้นสามารถซึมไปได้ ในความคิดเห็นของผมคิดว่าหากเราจะแก้ปัญหา
ตรงนั้นเราต้องมีบ่อคอนกรีต สามารถทาบ่อคอนกรีตจุดต่าสุดที่น้าไปขังเราต้องทา
ต้องหางบประมาณทาคอนกรีตเก็บน้าตรงนั้นและสามารถบาบัดน้าเสียนั้นได้ จุดนี้
อาจจะแก้ปัญหาได้ที่มีน้าซึมไปเข้าในสวนของชาวบ้านเขา ก่อนที่เราจะมีโรงกาจัด
ขยะที่ผลิตไฟฟ้า ผมคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ก่อนสาหรับที่จะทาบ่อที่
3 ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณเกียรติกรณ์ ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ใส่ ใจเรื่ องนี้ที่ได้ช่ว ยกัน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการ
แก้ปัญหา 3 เดือน ท่านนายกฯ คงจะได้คานวณไว้อย่างรอบคอบแล้ว ว่า 3 เดือน
นั้นคงจะดาเนินการได้ แต่มีเงื่อนไขคือ 3 เดือนนี้ ฝนต้องไม่ตกลงมาและสามารถเข้า
ไปดาเนินการได้ หากสมาชิกสภาฯ ได้เข้าไปก่อนหน้าจะมีการทาประชาพิจารณ์แล้ว
เข้า ไปวั น นี้ จ ะเห็ นความแตกต่ างขึ้ นอย่ างชัดเจน วัน นี้ขยะที่ กองอยู่ข้ างล่ างเริ่ ม
ลาเลียงสู่ข้างบน แมลงวันเริ่มน้อยลง กลิ่นเริ่มน้อยลง สุนัขเริ่มจะมีการเคลื่อนไหว มี
การจับมา เมื่อวานมีการประชุม เขาฝากลูกสุนัขมาทั้งหมด 7 ตัว นักเรียนจับมาได้
และท่านนายกฯ จ่ายไปแล้วตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ สาหรับเรื่องกลิ่นนั้นปัจจุบันนี้
ได้มีการฉีดน้ายาดับกลิ่นทุกวัน แต่ยังไม่พอเพราะใช้ถัง 200 ลิตร และใช้คนฉีด
เราจึงมีแนวความคิดว่าจะเอารถน้าผสมน้ายาแล้วฉีด ส่วนแมลงวันนั้นคนก็ฉีด เรื่อง
ของน้าเสีย เป็น ที่วิตกกังวล หากเราได้งบประมาณมา วันนี้เรายังไม่ได้มาคงจะมี
แนวคิด คือทาไปเพื่อให้บรรเทาเบาบางลงไปก่อน อย่างแรกทาง ผอ.กองช่าง บอก
ว่าจะมีแนวคันดินขึ้นมารอบบ่อเพื่อจะไม่น้าไหลทะลักออกไป ผสมกับทางเราได้มี
การศึกษาแล้วว่านอกจากใช้ยาดับกลิ่น แล้ว ยังสามารถใช้น้าเสียนามาดับกลิ่นได้
ด้วย แต่น้าเสียนั้นใส่สารเคมีลงไปตัวหนึ่งเป็นเชื้อ นาเชื้อของน้าเสียมาดับกลิ่น ถ้า
จะใช้รถคันใหญ่ที่ซื้อมาก็เสียดายรถ เมื่อวานที่ได้มีการพูดคุยกันจากการที่รื้อขยะที่
กองบนพื้น ซึ่งกลิ่นไม่ค่อยเหม็นแต่พอรื้อไปจะเริ่มมีกลิ่น ช่วงนี้ลมตะวันออกพัดมา
จากทะเลเข้าหาฝั่ง แล้วผ่านมาทางไสไทย ฝั่งทับปริกไม่เคยจะมีกลิ่น เมื่อถึงเวลา
กลางคืนลมเริ่มสงบกลิ่นที่จะได้มีการคุ้ยขยะอยู่เริ่มมีกลิ่น เพราะฉะนั้นเราจะนาได้
ตัวนี้ไปลองฉีดตรงนั้นดู ว่าดับกลิ่นได้จริงหรือไม่ตามที่เราได้ศึกษามาหากได้ผลแล้ว
คือได้สองต่อ ทั้งดูดน้าจากบ่อบาบัดน้าเสียแล้วมาฉีดดับกลิ่นตรงนี้ หากเราจะทาบ่อ
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บาบัดตรงนี้ใช้เวลานานและใช้เงินค่อนข้างสูง เพราะต่อไปนี้อาจจะได้งบฯ มา ใน
80 ล้ า นบาท มี บ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย มาด้ ว ย และต่ อ ไปโครงการในอนาคตหากว่ า
โรงไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้ และเชื่อว่าเกิดขึ้นได้ค่อนข้างแน่นอน มีระบบบาบัดน้า
เสียอยู่ด้วย และขออนุญาตท่านประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม คือ โรงงานไฟฟ้าขยะก่อถัง
คอนกรีตขึ้นมาขนาดใหญ่ เหมือนกับลานเทปาล์ม มีรถขึ้นไปข้างบนสูง 20 กว่า
เมตร. และมีเ ปิ ด ท้ ายน าขยะลงไปในบ่ อ คอนกรี ตซึ่ ง สามารถจุ ขยะได้ ประมาณ
1,000 ตัน โดยใต้บ่อนี้มีท่อระบายออกมา สูบน้าออกมาไว้ที่บ่อหนึ่งเป็น น้าเสี ย
และนาน้าเสียไปบาบัดระบบที่สอง บาบัดระบบที่สาม บาบัดระบบที่สี่ เขาเรียกว่า
ระบบ RO น้าออกมาใส อยู่ในบ่อนั้นสามารถขังน้าในบ่อคอนกรีตเป็นบ่อเก็บได้ 7
วัน ใน 7 วันนั้นยังไม่พอ ยังต่อไปอีกบ่อหนึ่งเป็นบ่อคอนกรีตอีกและสามารถจุน้าได้
1 เดือน เป็นบ่อขนาดใหญ่แต่ไม่มีฝาปิด น้าเสียทั้งหมดไม่ไหลออกสู่ที่สาธารณะ เมื่อ
ขยะอยู่ในนี้จะมีก้ามปูคีบขยะ ฉีกขยะยกขึ้นมาสูงๆ และปล่อยให้โรยลงมาเพื่อให้
ขยะนี้ชื้นไม่เปียก พวกสารพิษต่างๆ ถ่านไฟฉาย ถ่านเคมี ติดอยู่ในก้ามปูนาไปคลาย
ทิ้งสักแห่ง ส่วนที่เหลือใส่ในเตาเผาพอเผาแล้วถ้าควันขึ้นอันดับแรกใช้สาเคมีฉีดพ่น
ไป ถ้ากลัวฝุ่นจะขึ้นมา น้าที่บาบัดไว้ในบ่อที่สองฉีดอีกครั้ง หากกลัวว่ายังไม่หมดก็
ฉีดไปอีกครั้งหนึ่ง และมีอีกตัวหนึ่งคือถุงที่ดักจับฝุ่นละอองไม่ให้ฝุ่นละอองลอยขึ้นไป
เวลาโผล่ไปที่ปล่องควันสูง 45 เมตร. จึงมีแต่ละอองน้าเท่านั้นขึ้นไป เตาเผาที่วัด
แก้วฯ ยังผ่านไอน้ายังไม่มีมลภาวะ ลมบ้านเราจะแรงจะพัดสลายไปได้ และระบบ
ต่างๆ ไปโชว์อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะบอกอุณหภูมิว่ากี่องศา นอกจากนั้นแล้วยัง
ไปปรากฏอยู่ที่โรงงานให้ประชาชนเห็น และไปที่โรงงานอุตสาหกรรมวนกลับมาที่
เทศบาล ให้ เห็นกันทั่ว มีคนถามว่าถุงพลาสติกมี สาร Dioxins มีสารก่อมะเร็งแต่
ความร้ อนต้องต่ากว่า 800 องศา แต่ของเราความร้อน 1200 องศา Dioxins
ต่างๆ จึงไม่มี โดนเผาละลายหายไปหมด หากควันสีขาวแสดงว่าเป็นละอองน้า หาก
เป็นควันสีดาๆ แสดงว่าความร้อนเริ่มตกก็จะใช้น้ามันดีเซลฉีดพ่นไปเพื่อให้ความ
ร้อนเกิดขึ้นใหม่ เมื่อความร้อนขึ้นสูงควันจะกลายเป็นสีขาว ในส่วนของทางด้าน
อบต.ทับปริก และ อบต.ไสไทย ความรู้สึก ของเขานั้นไม่เหมือนกัน ต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทาการวิจัยเขาให้โควต้ามา 40 คน เราให้
โควต้า อบต.ทับปริก 15 คน อบต.ไสไทย 15 คน เราเองแค่ 10 คน นั่งรถบัสไป
พักที่ดอนเมือง จากดอนเมืองไปสระบุรี ของทางไสไทยเองไปหมดทุกคน แต่ทางทับ
ปริกไม่ไป จนเราได้มาเชิญผู้ใหญ่หมี เชิญช่างเปี๊ยก เชิญ อบต. ข้างเคียงแถวนั้น ช่วย
ไปเป็นตัวแทนให้เราหน่อย นี่คือครั้งที่ 1 ส่วนครั้งที่ 2 ราจะพิจารณาดูว่า ที่เขายื่น
ซองมาเขามีโรงงานจริงหรือไม่ และได้ขอไปอีกคราวนี้ทางไสไทยไปทุกคน แต่ทาง
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ทับปริกไม่ไปเหมือนเดิม และหลังจากนั้นมาทางไสไทย นายกฯ อบต.ของเขานา
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมดไปดูโรงงานไฟฟ้ากาจัดขยะมูลฝอยที่สิงคโปร์ วันนั้นจะทา
ประชาพิจารณ์ หากท่านได้สังเกตเห็น คนทับปริกขึ้นมาแสดงความคิดเห็น แต่คน
ไสไทยนั่งนิ่งๆ แล้วมาบอกว่าพร้อมจะเป็นกาลังใจให้ พฤติกรรมต่างๆ ไม่เหมือนกัน
เวลาเราไปคุยเขาเห็นว่าเรากับเขาคนละฝ่ายกัน ว่าคุณนั้นทาความเดือดร้อนให้เขา
นั่นคือความรู้ของเขาแต่ต้องยอมรับความจริงว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้เขา
จริงๆ และขอร้องทางท่านประธานสภาฯ ขอร้องสมาชิกสภาฯ ว่าช่วยพูดทาความ
เข้าใจกัน อย่าฟังแต่เสียงเพียงไม่กี่เสียง ลึกๆ ตรงนั้นมีมากกว่านั้น ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่
ประธานสภาเทศบาล 3 สาหรับในญัตตินี้คิดว่าคงถ้วนทุกประเด็นแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 3 โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ 16 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (สานักปลัดเทศบาล)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร ครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองกระบี่ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืน
เงินค่าปรับและงดค่าปรับ ให้แก่บริษัท วริศพงศ์ กรุ๊ป จากัด ตามมติ ครม. เรื่อง
มาตรการการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการก่ อสร้ า งที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบ อั น
เนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่ อ ตี เ ส้ น จราจรถนนอุ ต รกิ จ ตามแบบแปลนเทศบาลเมื อ งกระบี่ เลขที่
55/2559 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559
กาหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ 5 มกราคม 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 374,500
บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้าเป็นเวลา 27 วัน นับตั้งแต่วันที่
6 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 25,299
บาท กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้นาเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ (กวพ.) เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับ
ผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ในการประชุม
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กวพ. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดย กวพ. พิจารณา
แล้วเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อัน
เนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้บริษัท วริศพงศ์ กรุ๊ป จากัด ได้ยื่นคาร้องขอ
ขยายระยะเวลาการจ้างตามมติ ครม. ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2560 ต่อเทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้พิจารณาและ
ตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. กับสัญญาจ้างแล้วปรากฏว่าบริษัท วริศพงศ์
กรุ๊ป จากัด อยู่ในข่ายที่ได้รับการช่วยเหลือตามมติ ครม. เรื่องมาตรการการให้
ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการก่ อสร้ า งที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบอั นเนื่ อ งมาจากเหตุ
อุทกภัยในภาคใต้ โดยได้รับสิทธิ ดังนี้
- ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไป 120 วัน
- ได้รับคืนเงินค่าปรับ จานวน 27 วัน (ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นเงินค่าปรับจานวน 25,299 บาท (สองหมื่น
ห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
เหตุผล
1. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับ
และต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกาหนดอายุความ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และ
96
2. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจาหน่ายหนี้สูญ
ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) เหตุผลความจาเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นาส่งเป็นเงินรายรับที่นาส่งแล้ว
2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
คาขอคืนเงินค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิด เป็นต้น
ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้
2) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่เงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมต่อไป

/นายวิโรจน์…
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นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4 ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 4 โปรดยกมือ
เห็นชอบ 13 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 4 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจาปี
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่สิ่ งที่ส่ งมาด้ว ย
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของนายกเทศมนตรี จ านวน ๑ เล่ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ กาหนดให้นายกเทศมนตรี
ต้ อ งแถลงนโยบายต่ อ สภาเทศบาลก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ รวมทั้ ง ให้ จั ด ท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี จึงขอ
เสนอญัตติเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เมื่อนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว จะนาไปสู่การดาเนินการ
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ในรูปแบบของการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการ
จัดทาโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยจะต้องจัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
เหตุผล
เพื่อถือปฏิบั ติให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ กาหนดให้นายกเทศมนตรีต้องแถลง
นโยบายต่อ สภาเทศบาลก่ อ นเข้ า รั บ หน้ าที่ รวมทั้ ง ให้ จั ด ทารายงานแสดงการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
จึงเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบ
/นายวิโรจน์…
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นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชา สาหรับญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ มีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีสรุปว่า
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านรับทราบในญัตติระเบียบวาระที่ 5
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ (สานักปลัดเทศบาล)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองป้อมเพชร ครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง รับมอบพระเมรุมาศจาลอง เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0022.1/13026 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2560
จานวน 1 ชุด
2. บันทึกการส่งมอบ – รับมอบทรัพย์สิน จานวน 1 ชุด
ด้วยเทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับมอบพระเมรุมาศจาลองเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร จากจังหวัดกระบี่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ใช้ส วนสาธารณะธาราเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ
จาลอง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จากัด
(มหาชน) ทาการก่อสร้าง พระเมรุมาศจาลองในพื้นที่จังหวัดกลุ่มที่ 4 จานวน 19
จังหวัด ซึ่งรวมจังหวัดกระบี่ด้วย เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 กาหนด
แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้เรียบร้อย และจังหวัด
กระบี่จึงได้ ลงนามในบันทึกการส่งมอบ – รับมอบทรัพย์สินพระเมรุมาศจาลอง
ดังกล่าว และขอส่งมอบพระเมรุมาศจาลองให้เทศบาลเมืองกระบี่ดูแลรักษาต่อไป
๑.
2.
3.
4.

เหตุผล
เพื่อให้การรักษาพระเมรุมาศจาลองอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่
เพื่อการดูแลความสะอาด ความปลอดภัยพื้นที่ใกล้เคียงและองค์พระเมรุมาศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน นักท่องเที่ยวที่มา
และถ่ายภาพบริเวณพระเมรุมาศจาลอง
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา ๑๒๒ กาหนดไว้ว่า ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับ
/ประกาศ…
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ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้ง
มติคณะรั ฐ มนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัส ดุของ
หน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่ า จะมี ก ฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศในเรื่ อ งนั้ น ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไป “โดยระเบียบที่เกี่ยวข้องเดิมของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ยังคงใช้ระเบียบได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราช
บัญญัตินี้ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้อ งถิ่ น หรื อ ให้ สิ ท ธิ อั น เกี่ย วกั บ พั ส ดุ ห รื อ มอบให้ เป็ น ผู้ ดู แ ลพั ส ดุ นั้ น ถ้ า การ
กระท าดั งกล่ า วมีเ งื่อ นไขหรือ มี ภ าระติด พัน หน่ ว ยการบริห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อ เมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุมัติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล วาระที่ 6 ขอเชิญครับ หากไม่มีผ มขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 6 โปรดยกมือ
เห็นชอบ 15 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 (กัน
เงินงบประมาณ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
รองนายกเทศมนตรี
(กันเงินงบประมาณ) เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่ เ ทศบาลเมื อ ง
กระบี่ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
/สารวจ…
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สารวจ งบประมาณจานวน 125,000 สาหรับจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทีย ม GPS จานวน 5 เครื่อง แต่เนื่องจากไม่ส ามารถดาเนินการก่อหนี้
ผู ก พั น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จึ ง ได้ ด าเนิ น การกั น
งบประมาณไว้เพื่อดาเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคาชี้แจง
งบประมาณดังนี้
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สารวจ จานวน 125,000 บาท
ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จานวน 5 เครื่อง เป็นเงิน
125,000 บาท
- มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
- มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
- บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 และสร้างเส้นทางได้ 200
เส้นทาง
- บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
- มีแผนที่ป ระเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตาแหน่งสถานที่ส าคัญไม่น้อยกว่า
500,000 ตาแหน่ง
- มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
- มีพอร์ตสาหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางแบบ Hight-Speed
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจาก ในรายละเอียดของคาชี้แจงงบประมาณเดิม เป็นครุภัณฑ์สารวจที่ใช้
สาหรับการวัดหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ เช่น การรังวัดที่ดิน การจัดทาแผนที่ภาษี
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการจัดซื้อเพื่อใช้
ส าหรั บ ติดตามรถยนต์ ดังนั้น เพื่อความถูก ต้องในการเบิกจ่าย และสามารถ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินงบประมาณ) ดังนี้
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สารวจ จานวน 125,000 บาท
ค่า จีพีเอส (GPS) ติดตามรถยนต์ ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ
ระบบจี พีเ อส (GPS) ติด ตามรถยนต์ ตามมาตรฐานขนส่ ง ทางบก จ านวน 5
เครื่อง
- แสดงข้อมูลสถานะรถปัจจุบัน แจ้งเตือน เหตุการณ์สาคัญ
- ออกรายงานการใช้งานรถได้หลายรูปแบบ
- แสดงเหตุการณ์เส้นทางการเดินทางของรถย้อนหลัง
- แจ้งเตือน การซ่อมบารุงของรถ ใกล้ถึงกาหนดและก่อนถึงกาหนด
/ได้รับการ…
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- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมขนส่งทางบก
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้ าง ที่ทาให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาเทศบาลเมืองกระบี่
เหตุผล
1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.
๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 7 ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 7 โปรดยกมือ
เห็นชอบ 14 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 3 ท่าน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องรื้อถอนพระเมรุมาศจาลอง (สานักปลัดเทศบาล)

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง รื้อถอนพระเมรุมาศจาลอง เรียน ประธานสภาเทศบาลเมือง
รองนายกเทศมนตรี
กระบี่ อ้างถึง 1. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท. 0703.4/14679
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 2. บันทึกการส่งมอบ – รับมอบทรัพย์สิน
ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับมอบพระเมรุมาศจาลองเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิ ต ร จากจั ง หวั ด กระบี่ ตามหนั ง สื อ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ที่ มท.
0703.4/14679 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และบันทึกการส่งมอบ – รับมอบ
/ทรัพย์สิน…
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ทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น โดยที่พระเมรุมาศจาลอง ของ
จังหวัดกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะธาราริมฝั่งแม่น้ากระบี่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า
พระเมรุ มาศที่มีภู มิทัศ น์ส วยที่สุ ด และได้รับ แจ้ง จากจังหวัดกระบี่ เมื่ อวัน ที่ 6
ธันวาคม 2560 ให้รื้อถอนพระเมรุมาศจาลอง พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7
ธันวาคม 2560 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
สวนสาธารณะธาราเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกายของประชาชน
ทั่ว ไป พระเมรุมาศจาลอง ได้ดาเนินการเสร็จสิ้ นภารกิจเกี่ยวกับพระราชพิธี จึง
จาเป็นต้องรื้อถอนพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อนายอดฉัตรพระเมรุมาศจาลองเก็บไว้ที่
พระอุโ บสถวัดแก้วโกรวารามหลั งเก่าและพระบรมฉายาลั กษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นาไปเก็บไว้ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดกระบี่
เหตุผล
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ส ถานที่ พ ระเมรุ ม าศจ าลองให้ เ ป็ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วบริ เ วณ
สวนสาธารณะธาราเกี่ยวกับด้านประติมากรรมของเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งมีภูมิทัศน์
สวยงามเหมาะกับการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว และประชาชน ต่อไป
จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่รับทราบ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร สาหรับญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ มีสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ขอเชิญครับ หากไม่มีสรุปว่า
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านรับทราบในญัตติระเบียบวาระที่ 8
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับมอบหนังสือ จักรพรรดิ ลูกปัดคลองท่อม (กอง
ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบหนังสือ จักรพรรษดิ์ ลูกปัดคลองท่อม
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบรับมอบหนังสือ จักรพรรษดิ์ ลูกปัดคลองท่อม จากนางบังอร แซ่ตั้ง
จานวน 1,000 เล่ ม มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้ว น)
เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
/1. เพื่อสมนาคุณ...
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1. เพื่อสมนาคุณแก่ผู้มีอุปการคุณของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเทศบาล
เมืองกระบี่ หรือผู้ที่สมควรที่จะมอบให้ จานวน 200 เล่ม
2. เพื่อจาหน่ายโดยให้เป็นรายได้ของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ในการ
ใช้จ่ ายในกิจ การต่างๆ ที่ไม่มีงบประมาณ หรือไม่ส ามารถเบิกจ่ายได้ จานวน
800 เล่ม
ดังนั้น เทศบาลเมืองกระบี่ จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับ
มอบหนังสือ ดังกล่าว จากนางบังอร แซ่ตั้ง ต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตาม
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบรับมอบหนังสือจักรพรรษดิ์ ลูกปัดคลองท่อม จากนางบังอร
แซ่ตั้ง จานวน 1,000 เล่ม มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) เพื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่ ดูแลรับผิดชอบและนามาใช้ในกิจการของ
เทศบาลเมืองกระบี่
เหตุผล
1. เพื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่ ได้นามาใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองกระบี่
2. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 กาหนดไว้ว่า “ให้ระเบียบสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และระเบี ย บส า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
และบรรดาระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ประกาศข้ อ บั ญ ญั ติ และข้ อ ก าหนดใดๆ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่น
ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 หรื อระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
พัสดุ การจั ดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน ของรัฐยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณา
อนุมัติขอความเห็นชอบรับมอบหนังสือจักรพรรษดิ์ ลูกปัดคลองท่อมให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 9 เชิญครับ เชิญคุณปรีญา
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นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนถามว่า คุณบังอร แซ่ตั้ง เขาเป็นใครที่มอบหนังสือนี้ และมีวัตถุโบราณนี้
หนังสือจักรพรรดิ ลูกปัดคลองท่อม อยากให้ทางสมาชิกสภาแห่งนี้ได้เห็น และได้
ทราบว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างไร ในการจาหน่ายเล่มละเท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณปรีญา ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 9
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี จะให้ทางฝ่ายผู้บริหารได้ตอบคาถามที่ท่านถามไป ขอเชิญท่านรอง
ป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
สาหรับเรื่องนี้มีการส่งมอบหนังสือ โดยคนที่มอบหนังสือให้เขาเป็นนักธุรกิจ ที่เขา
สนใจเรื่องของลูกปัด และเขาพอใจในการบริหารการจัดการของเทศบาลเมืองกระบี่
โดยเฉพาะ หอศิลป์ฯ เพื่อให้มีทุนใช้ เขาได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้ และให้เราจาหน่าย
ส่วนรายได้เท่าไหร่อย่างไรนั้นเป็นของเรา ราคาเล่มละ 2,400 บาท หนังสือจะอยู่ที่
หอศิลป์ฯ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล คุณปรีญาคงจะต้องไปดูที่หอศิลป์ฯ ราคาเล่มละ 2,400 บาท ท่านอื่นมีไหมครับ ที่
จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 9 หากไม่มีผ มขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 9 โปรดยกมือ
เห็นชอบ 14 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 10

ญัตติเรื่องการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาล
เมืองกระบี่ (กองช่าง)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองป้อมเพชรครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองกระบี่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติ การสนับสนุน การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
กระบี่ ของนางบังอร แซ่ตั้ง ที่ได้มี ความประสงค์จะร่วมช่วยเหลือเทศบาลเมือง
กระบี่ ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมู ลฝอย บริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองกระบี่ โดยได้รับทราบปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาล เมืองกระบี่ทาง
สื่อเฟสบุ๊ค กรณีมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเป็นจานวนมาก และไม่สามารถ
ดาเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยได้ทุกวัน เนื่องจากทราบว่าเครื่องจักรกลที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน มีสภาพชารุดทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้าน
/กลิ่นและ…
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กลิ่นและแมลงวันแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และจังหวัดกระบี่เป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ ของประเทศไทย จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดกระบี่เป็นจานวนมาก ทาให้มีปริมาณขยะมูลฝอยจากการท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น ทุกวัน ซึ่งหากมีปัญหาขยะมูล ฝอยสะสมตกค้างเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้ โดยดาเนินการเช่ารถแทรกเตอร์
และรถแบคโฮ เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานการฝังกลบขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดวิกฤติอยู่
ในขณะนี้ เป็นจานวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามหนังสือของ
นางบังอร แซ่ตั้ง เมื่อ วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนั้น เทศบาลเมือง
กระบี่ จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่ ของนางบังอร แซ่ตั้ง ต่อสภาเทศบาลเมือง
กระบี่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่
ของนางบังอร แซ่ตั้ง โดยดาเนินการเช่ารถแทรกเตอร์และรถแบคโฮ เพื่อใช้ ในการ
ปฏิบั ติงานการฝังกลบขยะมูล ฝอยที่ก่อให้เกิดวิกฤติอยู่ในขณะนี้ เป็นจานวนเงิน
800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่เทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งเทศบาลได้แบ่ง
ระยะเวลาด าเนิ น การคื อ ระยะที่ 1 ในเดื อ นสิ ง หาคม 2560 เป็ น จ านวนเงิ น
500,000 บาท และระยะที่ 2 ในเดื อ นกั น ยายน 2560 เป็ น จ านวนเงิ น
300,000 บาท
เหตุผล
1. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ที่ก่อให้เกิดวิกฤติอยู่
ในขณะนี้
2. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่
รอบบริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
จึงนาเรียนมาเพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบ ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชรครับ สาหรับญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ขอเชิญครับ เชิญ
คุณรุ่งโรจน์

นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีนี้คุณบังอร แซ่ตั้ง อย่างที่คุณปรีญาได้สอบถามไปแล้ว ว่าคุณ บังอร แซ่ตั้ง นี้
เขาคือใคร เขามอบเงินค่าเช่ารถแทรกเตอร์และรถแบคโฮ จานวน 800,000 บาท
2 รอบ และมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทางเทศบาลหรือไม่ ไม่ทราบว่าเขาทาธุรกิจ
อะไรที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองกระบี่ ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์ ...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
คราวที่แล้วได้แจ้งให้ทางสภาเทศบาล ทราบว่าในส่วนของการจัดงานลอย
กระทง และงานสงกรานต์นั้น ที่เราได้ปีละ 2,500,000 บาท และได้ขอ
ความเห็ น ชอบผ่ า นทางสภาเทศบาลไปแล้ ว ที่ม อบทางด้ า นของลู ก ปั ด
โบราณ ทั้งทางด้านในหอศิล ป์ จานวน 1 ล้ านกว่าบาท ในส่ วนของการ
กาจั ดขยะที่มี ปั ญ หาในเรื่ อ งของบ่อ ฝั งกลบขยะ เราได้ ใ ห้ ทางคุ ณบั ง อร
จัดการ ซึ่งได้รวมชุดดังกล่าวด้วย วันนี้ได้ส่งมอบทั้งหมด คือ 2 รายการ
เป็นเงิน 800,000 บาท สรุปว่าคนที่จ่ายเงินในการจัดการขยะตรงนี้ให้คือ
ผู้ที่จัดงานลอยกระทง และงานสงกรานต์ ตามที่เราได้แจ้งต่อสภาฯ นั่นเอง
ขอบคุณครับ

ขอบคุณ ท่านนายกฯ ครับ
คุณรุ่งโรจน์ คงรับทราบตามรายละเอียดดังกล่าวแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ขอเชิญครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เมื่อสักครู่ได้ค้นหาตัว EM ที่จะนาไปขจัดเรื่องของน้าเสีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่นาเข้า
จากประเทศญี่ปุ่น ได้ดาเนินการสั่งให้ทดลองและส่งมาแล้วจานวน 2,000 ลูก ซึ่งมี
EM แบบน้าด้วย จานวน 10 ถัง ในส่วนนี้คิดว่าเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในการที่จะ
เข้าไปดาเนินการในส่วนของการที่จะทาให้น้าเสียนั้นกลายเป็นน้าดี และนาน้านั้นมา
ใช้พรมขยะ ซึ่งเป็นการขจัดกลิ่ นไปด้ว ย เมื่อของมาถึงเมื่อไหร่จะเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ทางสมาชิกสภาเทศบาล และทางด้านชุมชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวทั้ง
หมูที่ 1 ของตาบลไสไทย และตาบลทับปริกนั้นไปเปิดในส่วนของการร่วมกันที่จะ
ทาให้น้าเสียเป็นน้าดี การกาหนดจะถึงวันที่เราไปทาเมื่อไหร่นั้น จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ
ประธานสภาเทศบาล ตามที่ทา่ นนายกฯ ได้เรียนแจ้งไปแล้วว่า วันไหนท่านพร้อมของมาเมื่อไหร่จะนัดแนะ
สมาชิ ก สภาฯ ไปที่ ศู น ย์ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยอี ก ครั้ ง หนึ่ ง มี ท่ า นอื่ น ไหมครั บ ที่ จ ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หากไม่มี สรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านรับทราบ
ในญัตติระเบียบวาระที่ 10
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 11 ...
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ระเบียบวาระที่ 11

ญัตติอื่น ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิโรจน์ หวานดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องที่จะสอบถามหรือปรึกษาหารือ
ประธานสภาเทศบาล ตลอดจนมีเรื่องที่จะเสนอแนะ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ก็ขอเชิญ เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนแจ้งท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตขอเปิดวิดีโอซึ่งผมได้บันทึกไว้เกี่ยวกับ
เรื่องของจุดชมวิวทางขึ้นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติให้สร้าง
ให้ไปแล้ว ขออนุญาตเปิดวิดีโอในที่ประชุม
นายวิโรจน์ หวานดี เรื่องการเปิดวิดีโอ ขอเรียนให้ทราบว่าในคราวต่อไป หากจะเปิดวิดีโอหรืออะไร
ประธานสภาเทศบาล ต่างๆ ขอให้แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าประชุม ไม่อนุญาตให้ขออนุญาต
ในที่ประชุมแห่งนี้ ขอบคุณครับ เชิญครับ
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ หลายๆ ท่านคงจาได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่ทางผู้บริหารได้ขออนุมัติสภาฯ 3
สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งไปแล้วนั้น ในญัตติแรกประมาณ 1 ล้านบาทต้นๆ ครั้งที่สองและครั้งที่สาม ได้
ขอเพิ่มเติมมาด้วยเหตุผลบางประการ เกือบๆ 2 ล้านบาท ซึ่งผมค้านมาตลอดและ
ปัจจุบันได้สร้างเสร็จไปแล้ว รูปแบบนี้จะเป็นเหล็ก แต่เหล็กนั้นเริ่มเป็นสนิม พื้นไม่มี
การปูพื้น จนถึงปัจจุบันสร้างเสร็จมาประมาณ 1 ปี ทิ้งไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อย่าง
ใด เกรงว่าไม่คุ้มค่าในการสร้างเพราะไม่มีผู้ใดเข้ามาชมวิวในจุดนี้ ขอเรียนถามฝ่าย
บริหารว่าในอนาคต ณ จุดชมวิวแห่งนี้ เราจะดาเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ที่ได้ลงทุนงบประมาณสร้างไป เกือบๆ 2 ล้านบาท หากมี
แนวทางอื่นๆ ที่จะให้ทางเอกชนเข้ามาเช่าในระยายาวได้หรือไม่อย่างไร ไม่อยากให้
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เกิดประโยชน์ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ ท่านอื่นมีไหมครับที่จะสอบถาม ปรึกษาหารือกับทางคณะ
ประธานสภาเทศบาล ผู้บริหาร เชิญครับ เชิญคุณพชร
นายพชร ตั้งจิรวัฒนา กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากพูดถึงเรื่องที่ อสม.ได้ไปศึกษาดูงาน ใน 3 จังหวัดภาคใต้ของเรา ได้รับคาบอก
กล่าวจากสมาชิก อสม. หลายท่าน และอยากนาเสนอผ่านทางท่านประธานสภาฯ
ให้ได้รับทราบถึงผู้บริหาร หรือท่านอาจจะรับทราบไปแล้ว วันนั้นที่เราไปผมประจา
อยู่รถคันที่ 3 มีท่านประธานสภาฯ เดินทางไปด้วยและท่านรองนายกชาญณรงค์ สิบ
เอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย ในสภาฯ ของเราไปกัน 4 ท่าน เราเดินทางไปดูงานที่จังหวัด
ตรัง พัทลุง และสงขลา และฟังเสียงจากสมาชิก อสม. ทุกท่านบอกว่าเดินทางเที่ยว
นี้คุ้มค่า ได้ดูงานจริงจังและได้รับความรู้กลับมาเต็มที่ ในระหว่างขากลับ ได้มีการ
พู ด คุ ย บนรถ ขออนุ ญ าตเอ่ ย นาม คุ ณ สหั ถ ทุ ม รั ต น์ เดิ น ทางไปด้ ว ย เขาได้ เ ล่ า
เหตุการณ์ต่างๆ ย้อนอดีตที่ผ่านมาว่า ท่านเคยได้รับรางวัลและต้องขึ้นไปรับรางวัลที่
กรุงเทพฯ แต่ต้องเดินทางไปเอง โดยที่มาแจ้ งกลับทาง ผอ.กอง และไม่ได้รับความ
สนใจ ไม่ได้รับการดูแลและมีความน้อยเนื้อต่าใจ ปรากฏว่าเดินทางไป-กลับ ทาง
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ทีมงาน อบจ. ต้องอาศัยเขาไป ในยุคนั้นให้ความสนใจน้อย ได้รับการร้องเรียนมา
และอยากแจ้งให้ทางผู้บริหารได้รับทราบว่าในอนาคตต่อไป อสม.ของเราฝีมือดีเยอะ
อยากให้ทางเราสนับสนุนให้เต็มที่ เพราะ อสม. ดีเด่นในระดับประเทศ มานั่งคิดดูว่า
ศักยภาพของ อสม. ในเมืองของเราถ้าเทียบกับศักยภาพที่เขาได้รับรางวัลดีเด่นมา
คิดว่าของเราทาได้ มีความเป็นไปได้สูงเพียงแต่ขาดความทุ่มเทให้ และทาง อสม.ใน
พื้นที่ ที่อยู่ตาม อบต. ต่างๆ เขามีเวลาว่าง ศักยภาพของคนในเมืองกับคน อบต.
ตามท้องถิ่น จะต่ างกัน ต่างกันตรงที่ท้องถิ่นเขามีบ้านเช่าบ้านเรือนในพื้นที่ เขา
สามารถไปช่วยงาน อสม. ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ แต่คนในเมืองต้องหากินตัวเป็น
เกลี ย ว ต้ อ งเลี้ ย งครอบครั ว บางครั้ ง เวลาไม่ ค่ อ ยพอในส่ ว นนี้ อยากแจ้ ง ทาง
ผู้รับผิดชอบหรือว่าถ้าเรามีหนทางใดที่เราจะสนับสนุน อสม. เราให้เป็นเลิศให้ได้รับ
รางวัลบ้างในระดับดีเด่นระดับประเทศเพื่อให้ที่อื่นเขาได้มาดูงานในพื้นที่ของจังหวัด
กระบี่ ของเราไปดูงานจะเป็นพื้นที่ของตาบล ไม่ว่าจะเป็นเขาแก้ว ที่ตรัง พัทลุง และ
ไปสงขลา ไปอยู่ในพื้นที่ของ อบต. ทั้งหมด สอบถามน้องๆ ในกองได้รับทราบว่า
พื้นที่ในเมืองนี้ไม่มีที่ได้รับรางวัลดีเด่น ของภาคใต้ และมี อสม. ที่ร่วมทางไปด้วยขอ
อนุญาตเอ่ยนาม คือพี่ติ๋ม ภรรยาของคุณอุดม อดีตสมาชิกสภาเทศบาลของเรา ท่าน
เสนอมาว่าควรจะไปดูในเมืองบ้างที่เขาได้รับรางวัล เพื่อจะได้มาปรับปรุงพื้นที่ใน
เมืองกับ อบต. ว่าต่างกันอย่างไร เพื่อจะได้นามาใช้ และให้บรรลุถึงจุดเป้าหมาย
รางวัลดีเด่นระดับชาติบ้าง ในส่วนนี้ขอฝากทางผู้รับผิดชอบด้วยครับว่าเราจะทา
อย่างไรได้บ้าง เพื่อสนับสนุน อสม. ในเทศบาลเมืองกระบี่ของเราให้มีฝีมือ มีทักษะ
ท่านใดถนัดงานอะไรก็มุ่งไปทางด้านนั้น ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณพชร ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณปรีญา
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณริม
คลองกระบี่ใหญ่ และหลายๆ จุด เริ่มมีการก่อสร้างเพราะจังหวัดกระบี่เราเป็นเมือง
ท่องเที่ยว มีธรรมชาติที่สวยงาม อยากฝากว่าที่บริเวณริมคลองอาจจะมีวัสดุก่อสร้าง
ปะปนลงไปในน้า ในคลอง ไม่ทราบว่าเราได้ไปตรวจสอบหรือไม่ หรือได้มีการขอ
อนุญาตหรือไม่อย่างไร ดูแล้วไม่ใช่จุดเดียวแต่เป็นหลายๆ จุด ทั้งฝั่งคลองกระบี่ใหญ่
ถนนเมืองเก่าไปทางถนนประชาอุทิศ อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่ เมื่อทา
เสร็จแล้วอาจจะมีการไปรื้อถอน ควรจะมีการระงับเสียก่อน ด้วยความเป็นในพื้นที่
ทางชุมชนต่างๆ เป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ขอฝากทางประธานสภาฯ ไปยังคณะ
ผู้บริหารเพื่อที่จะได้คุยกับทางชุมชนจะได้ช่วยๆ กันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
สิ่งแวดล้อมตอนนี้ มีการลุกล้าลาน้า มีการก่อสร้างบริเวณใกล้ กับพื้นที่ภูเขาต่างๆ
ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณปรีญา
ประธานสภาเทศบาล บริเวณไหนคุณปรีญาช่วยแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ
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นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ ที่เห็นชัดจะเป็นแถวบริเวณหินขวาง และพื้นที่ บริเวณนั้นที่ต่อเนื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล นอกจากด้านหน้าแล้วจะมีด้านหลังที่เข้าไปข้างในให้ช่วยลองดูว่ามีหรือไม่
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณปรีญา
ประธานสภาเทศบาล ได้เรียนแจ้งท่านนายกฯ ไปแล้วและทราบเรื่องนี้แล้ว ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณ
ธนวัฒน์
นายธนวัฒน์ ตราเต็ง กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณลานปูดา อยากจะให้ทางคณะผู้บริหารช่วยพิจารณาทาเหล็กกั้นเพื่อป้องกัน
เด็กๆ ตกลงมา ช่วงที่ผมได้ลงพื้นที่ไปอยู่บริเวณนั้น จะเห็นเด็กวิ่งเล่นกันบ่อยครั้ง
เกรงว่าเด็กอาจจะพลัดหล่ นลงไปได้ หากเป็นไปได้ช่วยทารั้วเป็นสแตนเลส หรือ
เหล็กกั้นไว้ในบริเวณนั้น ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณธนวัฒน์ ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณคธา
นายคธา ชัยสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องที่จะขอให้ดาเนินการ เรื่องเกี่ยวกับฟุตบาทถนน เมื่อคราวที่ผ่านมาได้บอก
ผ่านทางท่านรองป้อมเพชรตั้งแต่เดือนที่แล้ว จนกระทั่งวันนี้ไม่ทราบว่าติดขัดอะไร
ยังไม่มีการดาเนินการ เป็นเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับการสัญจรบนทางถนน
-จุดแรกคือ ถนนนภาจรัส บริเวณสี่แยกวัดใจ หน้าศาลาแปดเหลี่ยมกลางน้า ถนนฝั่ง
ศาลาถ้าเรามาจากไฟแดงที่จะเลี้ยวหน้าแฟลต บริเวณนั้นจะเป็นหลุม 3 หลุม รถที่
วิ่งเวลาจะเลี้ยวอาจทาให้ตกลงไปได้ ทาให้เสียการทรงตัวเกิดเสียหลักได้ ผมแจ้งผ่าน
ผู้บริหารไปแล้วจนตอนนี้ยังไม่คืบหน้า ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ
-จุดที่สอง จะเป็นฟุตบาททางเดินถนน ที่โรงเรียนอุตรกิจตรงหัวมุมบ้านพักหัวหน้า
ศาล ฟุตบาทจะชารุดเกิดจากทางประปาไปขุดและมีการวางท่อ ได้ทาการกลบแต่ไม่
มีการนาปูนไปเท
-จุดที่สาม คือ สามแยกเทคนิค เป็นจุดตรงหัวมุมหน้าร้านสมาร์ทมิวสิคฟุตบาทชารุด
เป็นหลุม เวลามีคนเดินผ่านอาจจะเกิดอันตรายได้ ทางร้านได้นาดินไปถมเองและได้
แจ้งผ่านมาทางผมรวมถึงเทศบาล แต่ยังไม่ได้ดาเนินการวันนี้ต้องร้องผ่านมาทาง
สภาเทศบาลแห่งนี้ช่วยติดตามดูแลด้วย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณคธา ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะสอบถามรายละเอียดตลอดจน
ประธานสภาเทศบาล ปรึกษาหารือ กับทางคณะผู้บริหาร หากไม่มีจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตอบคาถามที่
ท่านได้ถามมา เชิญท่านรองป้อมเพชร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตที่จะชี้แจงข้อแนะนาต่างๆ ให้ท่านสมาชิกสภาได้รับรู้รับทราบ ในส่วนที่
ผมรับผิดชอบดูแล คือ
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1. เรื่องการก่อสร้างต่างๆ ที่ลุกล้าลาน้า ได้มีการกาชับให้ดูแลในเรื่องนี้อยู่ตลอด
โดยเฉพาะคลองกระบี่ ใ หญ่ มี ปั ญ หาค่ อ นข้ า งเยอะ มี ก ารตรวจสอบแล้ ว ใน
เบื้องต้นบางรายยังไม่ได้ขออนุญาต แต่พอตรวจสอบเบื้องต้นแล้วอย่างจุดที่ท่าน
ประธานฯ เห็ น ท่า นสมาชิก สภาฯ เห็ นบริ เวณสะพานตลาดเก่ า มีก ารตอก
เสาเข็มลงไป เขายังไม่ขออนุญาต การขออนุญาตต้องขออนุญาตการก่อสร้าง
อาคารมายังเทศบาล การก่อสร้างล่วงล้าลาน้าจากเจ้าท่า แต่ทราบว่ายังไม่มีการ
ขออนุญาตทั้ง 2 อย่าง ปรากฏว่าในส่วนของเทศบาลไม่ลุกล้าลาน้าแต่ดินที่ไหล
ลงตรงนั้นเป็นเพราะเขาปูดินเพื่อต้องการให้รถเครื่องจักรกลทางานได้ ได้มีการ
สั่งการแล้วว่าหากเสร็จจากตรงนี้แล้วคุณต้องรื้อดินตรงนี้ออก และส่วนอื่นๆ
ทาง ผอ. กองช่างได้มีการกาชับให้ ต รวจสอบ จุดไหนที่ ไม่ถูกต้องจุดไหนไม่
เรียบร้อยจะดาเนินการให้
2. บริเวณลานปูดา ทาเหล็กกันตก ท่านนายกฯ มีแนวความคิดจะทาดีหรือไม่ ถ้า
หากว่าท่านสมาชิกสภาสังเกตเห็นหลังปูดาจะมีตะแกรงเหล็กอยู่ คล้ายๆ เปล
คือเราจะไม่ทารั้วแต่เด็กไม่ตก หากเดินตรงนั้นถ้าหล่นคือหล่นลงไปในเปล แล้ว
ช่วยขึ้นมาได้ มีคนบอกว่าควรจะทารั้วอย่างที่ท่านว่า แต่บางคนบอกว่าถ้าทารั้ว
แล้วไม่สวย ลองคิดดูว่าจะต้องทาอย่างไรแต่บริเวณนั้นจะไม่มีเด็กตกหล่น ลงไป
แต่ที่ลงไปนอนบนเปลคือนอนเล่น ตอนที่ทาประติมากรรมปูดาใหม่ๆ ลูกปูดา
หายไป 2 ตัว หลังจากนั้นท่านนายกฯ มีแนวความคิดว่าคนที่ขึ้นไปปีนจนสีของ
ปูดากลายเป็นสีทองแดงแล้ว ครั้งแรกท่านนายกฯ ให้นาน้ามันเครื่องไปทาไว้
เพื่อไม่ให้คนขึ้นไป แต่ปรากฏว่าเด็กเล็กๆ ไปโดนไปจับ เปื้อนมือเปื้อนเสื้อผ้า รุ่ง
ขึ้นท่านนายกฯ บอกว่าให้ไปล้างออกก็ให้ขึ้นไปเล่นไปปีนเหมือนเดิม
3. เรื่องของฟุตบาทถนน ต้องขอโทษทางสมาชิกสภาฯ จริงๆ แต่ได้มีการไปดูแล้ว
3 – 4 จุดที่เห็น ท่านได้แจ้งได้ชี้ให้ดูแล้ว เพียงแต่เห็นใจเจ้าหน้าที่ ที่ทางาน
เพราะช่วงปีใหม่หยุดหลายวัน เมื่อวานเป็นวันที่ 3 เพิ่งจะเริ่มงานวันแรก แต่
หลังจากนี้จ ะดาเนินการให้ แต่ที่ผ่ านๆ มาเจ้าหน้าที่ได้ทางานอยู่เป็นประจา
และได้อยู่กับพระเมรุมาศจาลองในการไปรื้อถอน และเต็มที่อยู่ กับบ่อขยะเรื่อง
ทากรงขังสุนัข ทุกอย่างนั้นเราทาเต็มที่และจะดาเนินการให้หลังจากนี้ ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองชาญณรงค์
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
-ขออนุญาตตอบและขอเอ่ยนามที่คุณพชร ได้เรียนแจ้งในที่ประชุมเรื่องของการไปดู
งานของ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ในส่วนของความคิดเห็น ในวันนั้นได้แจก
แบบสารวจด้วย จะต้องนามารวบรวมข้อมูล อีกครั้งหนึ่ง การไปดูงานเที่ยวนี้เป็น
นโยบายของท่านนายกฯ ที่ต้องการให้ดูงานใกล้ๆ โดยเลือกสถานหน่วยงานที่เขามี
ความโดดเด่น มี 3 ที่ คือ เทศบาลตาบล และที่เหลือเป็น อบต. พื้นที่เขาเล็กกว่าเรา
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ในบริบทเมืองแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่เขามีจุดโดดเด่นคือ ในพื้นที่ของเขานั้นเขา
ได้รับรางวัลเช่น อสม. ดีเด่น ทั้ง 3 ที่ 2 ที่นั้นเป็น อบต. ดีเด่นด้านของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับแพทย์สมุนไพร โดยนาพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆ ที่ขึ้นตามแนวชายฝั่ง
มาทาเป็นยาสมุนไพร ที่จริงของเราก็มี อีกที่หนึ่งเป็นในเรื่องของสุขภาพ การที่เรานา
คณะ อสม.ไป ทางด้านของคุณพชรบอกว่า ได้ผลดี เนื่องจากเราไปดูเขา แต่ในการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการนั้นที่จริงเราโดดเด่นกว่า เพียงแต่การออกไปดูงานข้างนอก
โดยเฉพาะ อสม. ที่ได้รับรางวัลดีเด่น เขาอาจจะมีความสามารถเฉพาะทางของเขา
ในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ ซึ่งการที่ อสม.ไปดูงาน เป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวกระตุ้น
ให้เขา ว่าเขาทาแบบนี้โดยนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของเขามาประยุกต์ใช้
ในเรื่ องของสิ่ งแวดล้ อมก็ดี อสม. ของเทศบาลเมืองกระบี่ 300 กว่าท่านนั้น มี
บทบาท แต่ส่วนใหญ่เราจะทางานเป็นทีม ในส่วนที่โดดเด่น เช่น นวัตกรรมในเรื่อง
ของโรงพยาบาลเคลื่ อนที่ 12,000 เตี ยง เราได้รับ การดูแลจาก อสม. แพทย์
ทางเลือกเรามี เราโดดเด่นเขามาดูงานจนปัจจุบันเท่าที่ทราบ ชมรมศูนย์อบสมุนไพร
ที่ชุมชนบ้านทุ่งโหลง จาก 3 – 5 ปีที่ผ่านมา จากรุ่นที่ 20 – 30 ในปัจจุบันนี้เป็น
60 กว่ารุ่นแล้วที่เข้ามาดูงาน เรามีความโดดเด่นแต่อย่างที่เรียนให้ทราบคือ พาเขา
ไปดู ไปรับทราบ บริบทเมืองของเขาเล็กแต่เราได้รับประโยชน์ ได้รับแรงบันดาลใจ
แรงกระตุ้น เรื่องของการควบคุมโรคจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องไข้เลือดออกถึ งจะมีก็ดี
แต่เราสามารถที่จะควบคุมโรคได้ไม่ให้กระจาย เราสามารถที่จะดูผู้ป่วยได้โดยพี่น้อง
อสม. ส่วนนั้นเป็นจุดเด่นของเขา แต่ที่ผ่านมาอย่างเช่นคุณสหัถ ขออนุญาตเอ่ยนาม
เขาได้ขึ้นมาพบผมและบอกว่าจะไปรับรางวัล และได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่แล้ว
จะเป็นลักษณะของกิจกรรมแต่เราไม่ได้จัด ไม่ได้เข้าข่ายที่เราจะจัดโครงการ ในส่วน
ของการที่จะส่ง อสม. ที่ไปประกวด อสม. ดีเด่น มีการขอให้เราช่วยส่ง อสม. ไปด้วย
แต่เนื่องจากเงื่อนไขและกิจกรรมโครงการ ไม่ตรงกันเราไม่ได้ส่งไป แต่หากตรงกัน
เราจะส่งประกวดได้
-ขอรายงานให้กับทางสภาเทศบาลแห่งนี้ทราบถึงความเคลื่อนไหว อยากให้ท่าน
สมาชิกได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูล ซึ่งขณะนี้เองคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ในที่ประชุมเมื่อ
ตุลาคม 2560 โดยให้ความสาคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวาระ
แห่ ง ช าติ ซึ่ ง ที่ ผ่ า น มา นั้ น เ รา ท า ง าน ด้ า นสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม แ ล ะ ส านั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ขับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งเป็นมติของคณะรัฐมนตรี 3 กิจกรรม
ด้วยกัน คือ
1). คณะรัฐมนตรีแจ้งว่าในปี พ.ศ. 2563 นั้น เมืองทุกเมือง อปท.ทุกแห่ง ให้เป็น
เมืองสิ่งแวดล้อมทั้งหมด อปท.มีกี่แห่ง เทศบาลมีกี่แห่งต้องเข้ามาสู่เมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน เพราะเขาให้ความสาคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม
2). เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่า ในเรื่องของ
การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ อปท. มีความจาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือ
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เตรี ย มแผนเฉพาะในการป้องกันที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคต การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศมี ผ ลกระทบต่ อประชาชนมาก โดยเฉพาะอุณ หภู มิสู ง ขึ้ นทุ ก อย่า งจะ
กระทบหมด การท่องเที่ยวจะกระทบ ดิน ฟ้า อากาศ พายุน้าท่วม สัตว์น้ากระทบ
3). เรื่องของโครงการ IMT-GT ท่านนายกฯ มีนโยบายในเรื่องของการสมัครเข้าไป
ในเรื่องของให้เป็นจังหวัด เป็นโครงการพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ประกอบด้วย
ต่างประเทศ 2 ประเทศ มี ประเทศ Indonesia Malaysia และ Thai ซึ่งเขาจะ
โฟกัสมาที่ภาคใต้ แต่ก่อนจะมีแค่จังหวัดสงขลา แต่ในขณะนี้เขาจะกระจายออกมา
ให้ทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้ เราได้สมัครไปแล้ว จากมติคณะรัฐมนตรีเขาให้ความสาคัญ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในส่วนของเทศบาลตอนนี้เราไปได้ไกล และ
เราเป็นต้นแบบของเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ เราได้รับรางวัล
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมในระดับประเทศ ต่อด้วยเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ในระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศในเทศบาลขนาดใหญ่ เราเป็นเทศบาลเมืองจริงแต่
ได้ รั บ รางวั ล เทศบาลขนาดใหญ่ ซึ่ ง เดื อ นมี น าคมที่ จ ะถึ ง ท่ า นนายกฯ จะไปรั บ
พระราชทานถ้วยพระราชทานในเรื่องของด้านเมืองสิ่งแวดล้อม เราทางานกับกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่อง
ของการขับ เคลื่ อนพื้นที่สี เขียวทั้งหมด การเพิ่มประโยชน์ในพื้นที่สี เขียว การทา
ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียว อีกหน่วยงานหนึ่งคือ สานักงานนโยบายแผนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพราะที่ไปรับ
รางวัล มาคือ ในเรื่องของรางวัล ชนะเลิศดีเด่นในเรื่องของพื้นที่สีเขียวและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตรงบริเวณหน้าเมืองกระบี่เป็นพื้นที่ Ramsar Site มีความ
หลากหลายทางชีวภาพหากท่านสมาชิกสภาฯ สนใจอยากทราบว่าหน้าเมืองกระบี่
ของเรามีอะไรบ้าง มีความหลากหลายอะไรบ้าง มีนกกี่ประเภท มีสัตว์กี่ประเภท
ท่านสามารถที่จะขอดูรายละเอียดตรงนี้ได้ และในระดับต่างประเทศตอนนี้ที่ชัดเจน
ที่ทาอยู่ทั้งหมด มี 3 หน่วยงาน
1. IMT-GT โครงการนี้จะเป็นการทาโครงการของการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในขณะนี้
ท่านนายกฯ ได้ให้ทางกองวิชาการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณเชื่อมโยงพื้นที่สี
เขียว คือ เกาะกลางถนนของเราทั้ง 3 สายหลัก ไปเชื่อมโยงกับถนนพุทธธรรม ใน
งบประมาณ 30 ล้านบาท
2. ส่วนของต่างประเทศจะมีกลุ่มแรก คือ กลุ่ม IGES กลุ่มอาเซียนญี่ปุ่น ที่เขาจะให้
เราขับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยนาสภาพของเมือง และศักยภาพของคนใน
ชุมชนมาพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและท้องถิ่น โดย
กลุ่ม IGES จะมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมทางานด้านสิ่งแวดล้อม เขา
ให้ เงินงบประมาณเรามา 7,812 เหรียญ ประมาณ 280,000 บาท เพื่อให้ มา
พัฒนาฐานเรียนรู้
2.1 ฐานที่ 1 ฐานของป่าชายเลน
2.2 ฐานที่ 2 ชุมชนคู่เมืองที่เลี้ยงปูดา
2.3 ฐานที่ 3 ตลาดที่หินขวาง
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2.4 ฐานที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
3.กลุ่ มที่ 2 คือ อาเซียนจีน จะเป็นในเรื่องของแผนปฏิบัติ การด้านสิ่ งแวดล้ อ ม
ทั้งหมด โดยเน้นถึงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างที่ผมเรียน เน้นเรื่องการใช้
พื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและท้องถิ่น ทั้ง 3 หน่วยงานนี้เราถือว่าชื่อ
ของเราอยู่ในประชาคมอาเซียน
4. ทางเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ร่วมกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ใน
การที่จะทาโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เรามีการรวบรวมข้อมูล เพราะฉะนั้นข้อมูล
ทุกอย่างหากท่านอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมาดูได้ ว่าข้อมูลในเรื่องของ
อากาศ น้า ด้านพื้นที่สีเขียว เราเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด แม้กระทั่งน้าทุกๆ แหล่ง ไม่ว่า
จะเป็นชุมชนคู่เมือง ที่ป่าชายเลน น้าบริเวณคลองหินขวางมาจนถึงบริเวณปูดา เรา
เก็บสภาพน้าและตรวจอยู่สม่าเสมอ และในอนาคตเราจะทาโครงการก๊านคาร์บอน
ในเมืองให้เหลือศูนย์ จะไม่มีก๊าซเรือนกระจก ขอนาเรียนให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ ท่านรองชาญณรงค์
ประธานสภาเทศบาล ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่ทางคณะผู้บริหารยังไม่ได้ตอบคาถาม คือเรื่องที่คุณรุ่งโรจน์ได้
สอบถามไป เป็นเรื่องของจุดชมวิวบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
จากข้อแนะนาของท่านสมาชิกสภาฯ ว่าหากจะดาเนินการเองไม่ได้จะให้ทางเอกชน
เช่าเป็นร้านอาหารเรื่องนี้จะรับไปและจะหารือในส่วนนี้กันอีกครั้งหนึ่ง และจะแจ้ง
ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล มีท่านอืน่ อีกไหม เชิญท่านนายกฯ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

กราบเรียนท่านประธานฯ สภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เพื่อเป็นการที่จะให้เกิดความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกันและเป็น
ความรู้สึกที่ดีต่อกันกับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ่อฝังกลบขยะ วันนี้
กองช่ า งเขาได้ ป รั บ พื้ น ที่ ก าลั ง จะเสร็ จ ในส่ ว นของพื้ น ที่ ที่ บ ริ เ วณที่ ชั่ ง
น้ าหนั ก ของกองขยะแล้ ว เมื่อ ปรับพื้นที่ เสร็จ แล้ ว จะมีการปลู กพื ช เช่ น
น้ าเต้ า อาจจะเป็ น ในส่ ว นของพื ช อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น พื ช คลุ ม อยากเรี ย นเชิ ญ
ทางด้านท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนทางด้านของตัวแทนพี่
น้องชุมชน พร้อมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ่อฝังกลบขยะที่มีการคัดแยกขยะ
ช่วยกันปลูก ส่วนนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน เมื่อ
เกิดประโยชน์ขึ้นมาเมื่อไหร่ สามารถที่จะเก็บเกี่ยวและแจกจ่ายเพื่อให้มี
ความใกล้ ชิ ด กัน มากขึ้ น และจะแจ้ ง ให้ ท ราบอี ก ครั้ ง หนึ่ งว่ า จะใช้ วั น ใด
อาจจะเป็น 2 – 3 วันข้างหน้า ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...

35

นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ ท่านนายกฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล มีท่านอื่นอีกไหมครับ ที่จะสอบถามตลอดจนปรึกษาหารือกับทางคณะผู้บริหาร ขอ
เชิญครับ หากไม่มี คิดว่าวันนี้คงครบถ้วนทุกเรื่อง ทุกประเด็นที่ท่านได้สอบถามมา
และได้รับคาตอบความรู้ความเข้าใจในทุกๆ เรื่อง วันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมการประชุมและคงได้รับความรู้ในเรื่องราวต่างๆ ตามที่ท่านได้สอบถามมา
สาหรั บในวันนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์
ทั้ ง หลายในสากลโลกจงดลบั น ดาลให้ ทุ ก ท่ า นประสบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ
ตลอดไปครับ สาหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ. 2560 ไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณทุกท่าน สวัสดีครับ
****************************************
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เลิกประชุมเวลา 16.16 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 ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
(นายวิโรจน์ หวานดี)

