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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00น.
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. นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์
22. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพชร
ตั้งจิรวัฒนา
ผู้เข้าร่วมประชุม
2. ร.ต.ต. เสริมชัย คงบัน
3. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
4. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
5. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
6. นายศุภกร
ศรีจันทร์
7. นางสุวรรณี
คงสอน

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ (ลากิจ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
/8. นางศิวลัย...
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8. นางศิวลัย
9. นางสาวสุวรรณี
10. นายณรงค์
11. นายกันต์กวี
12. นายศุภโชค
13. นายวิรัตน์
14. นายวิระยุทธ
15. นางสุดาชล
16. นางเยาวเรศ
17. นางสาวปาณิชา
18. นายมรกต
19. นายบุญธรรม
20. นางดารารัตน์
21. นางเสงี่ยม
22. นางละออง

มีวัฒนะ
เสนีย์
รัฐภูมิภักดิ์
วะจิดี
แซ่บ่าง
จุติประภาค
เดชอรุณ
กาละวงศ์
ตันเลียง
ช่วยพัทลุง
เกิดมณี
ศรีเผด็จ
สายทอง
บุญรอด
ตันตยกุล

แทน ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
แทนผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ประธานชุมชนปานุราช
ประธานชุมชนบ้านท่าคลอง
ประธานชุมชนรวมใจชน
ประธานพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ บัดนี้ ได้
ถึงเวลานัดประชุมสภา เทศบาล สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕60 และได้
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547 รวมทั้ ง ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาลงชื่อจานวน 17 ท่าน ซึ่งครบองค์
ประชุม จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดาเนินตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลและท่านผู้
มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัย วิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕60 ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม มีผู้ลา 1 ท่าน
และผมจะขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายวิโรจน์ หวานดี
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 1 เรื่อง
ประธานสภาเทศบาล เรือ่ งให้สมาชิกสภาเทศบาลไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
กระบี่ ป ระจ าปี พ.ศ. 2558 ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง วั น ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2560
ดังรายชื่อต่อไปนี้
/นายสุพรรณ…
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุพรรณ ภูมิภมร
นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์
นายรณภูมิ เอ่งฉ้วน
นายภูเบศ สุวรรณเนาว์
นายสิสิทธิ์ เกี่ยวข้อง
นายอารีย์ หนูรินทร์

ได้รับ จ.ม.58
ได้รับ บ.ช.58
ได้รับ บ.ช.58
ได้รับ บ.ช.58
ได้รับ บ.ช.58
ได้รับ บ.ช.58

ให้ท่านไปรับได้ที่สานักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2560
ระเบียบวาระที่ 2

ญัต ติ เ รื่ อ งรั บรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิโรจน์
หวานดี ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมครับ
นายคธา ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลมาทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
- สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่ อ วั น ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560
ในการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล ที่ ป ระชุ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นายอิ ท ธิ ชั ย
ตั น บุ ต ร เป็ น ประธาน นายรณภู มิ เอ่ ง ฉ้ ว น นายตรี ป พั ฒ น์ โชคชั ย วิ ทั ศ น์
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย เป็นกรรมการ และกระผมนายคธา ชัยสุวรรณ
เป็น
กรรมการและเลขานุ ก าร จากการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมการจึงได้นาผล
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เสนอเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
รับรองต่อไป
นายวิโรจน์
หวานดี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมก็ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
ถูกต้องโปรดยกมือครับ สมาชิกเห็นชอบ 16 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรอง
ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง จัดระเบียบ
การจอดยานยนต์ พ.ศ. .... (กองวิชาการและแผนงาน)
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่
เรื่องจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. .... ซึ่งได้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
กระบี่เรื่องการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2549 และยกร่างใหม่ทั้งฉบับ
เนื่องจากฉบับเดิมใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว โดยขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เมืองกระบี่พิจารณาตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอความเห็ น ชอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องจัดระเบียบการจอดยานยนต์
พ.ศ. .... โดยยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2549 และ
ตราเทศบัญญัติฉบับใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
เหตุผล
1.เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล พ.ศ. 2503 มาตรา 4 กาหนดให้ “ให้เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติและให้สุขาภิบาลมีอานาจ
ตราข้อบังคับสุขาภิบาล เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดและจัดให้มีที่จอดยานยนต์ในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสาหรับยานยนต์แต่ละ
ชนิดหรือประเภท
(2) กาหนดระเบียบการจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์
(3) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ไมเกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(4) กาหนดระยะเวลาจอดยานยนต์ ระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม”
2. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่) 13
พ.ศ. 2552 มาตรา 60 “เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินั้น จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่ห้ามมิให้กาหนดเกิน
กว่าหนึ่งพันบาท”
3. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
การจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
/“ข้อ 1 ...
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“ข้อ 1. ให้เทศบาลและสุขาภิบาลมีอานาจออกเทศบัญญัติกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ใน
ที่จอดยานยนต์ได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
ประเภท
1.รถจักรยานยนต์
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ
4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ
5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ
6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ

ชั่วโมงแรก/บาท
3
5
20
30
40
50

ชั่วโมงต่อไป/บาท
3
10
30
40
60
80

หมายเหตุ

ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบต่อสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สาหรับญัตตินี้
เลขานุการสภาเทศบาล เป็ น ญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล โดยตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ข้อบั งคับ การประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบั บ ที่ 2 )
พ.ศ. 2554)หมวด3 ข้ อ 45 ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ นจะต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดีย วก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริห ารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนนึ่งในสามของจานวนที่ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ ไ ด้ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ ใ ห้ พิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วแล้ ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ต่อไปผมจะให้ที่ประชุมเสนอในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวครับ เชิญคุณรณภูมิครับ

นายรณภูมิ เอ่งฉ้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องจัดระเบียบ
การจอดยานยนต์ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรณภูมิ
ขอผู้รับด้วยครับ ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ขอบคุณครับ ต่อไปจะพิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
/สมาชิกสภา...
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สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม คราวที่แล้วทางเทศบาลได้จัดเก็บมาครั้งหนึ่งแล้ว
ปั จ จุ บั น ที่ทราบว่าด้านหน้าเขื่อน หน้าโรงแรมเวียงทอง หน้าธนาคารกสิ กรไทย
ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม เท่ า ที่ ท ราบมาจะให้ ผู้ รั บ เหมามาจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม แต่ไม่ทราบว่าเรากาหนดวิธีการอย่างไร มีการฉีกตั๋ว 5 บาทและไม่มี
รายละเอียดในตั๋ว ไม่ทราบว่ากาหนดเวลาอย่างไรบ้าง อย่างเช่น พนักงานธนาคาร
เขาจะไปจอดทั้งวัน หรือจะคิดเป็นชั่วโมงละเท่าไหร่อย่างไร หากต่อไปฝ่ายรับเหมา
จัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้เทศบาลเรา
มีส่วนหนึ่งในรายได้นี้ด้วย
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ ท่านอื่นมีไหมครับ
ขอเชิญคุณสุนทร

นายสุนทร
ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบรายละเอียดคร่าวๆ จากวิธีการจัดการเก็บค่าธรรมเนียม ตามที่ท่าน
สมาชิกได้พูดมาแล้ว ว่ามันยังไม่ชัดเจน อยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารอธิบายว่าจะใช้
วิธีใด หรือจะดาเนินการเองหรือจะหาบริษัทรับเหมามา จะผิดระเบียบหรือไม่โดย
ส่วนตัวแล้ว อยากดาเสนอให้มีบริษัทรับเหมาเป็นสายๆ หรือทั้งหมดก็ได้แล้ว แต่
พิจารณา เพื่อจะลดภาระ แต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบของเทศบาลเพื่อความเหมาะสม
ทั้งหมด ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุนทร ท่านอื่นมีไหมครับ
เชิญคุณสุพรรณ

นายสุพรรณ ภูมิภมร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล สาหรับในเรื่องนี้กระผมเห็นด้วยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ แต่ติดขัด
อยู่ที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่เราไปจัดการในการจัดเก็บควรจะมีการอบรมในการ
ดูแลหรือการที่จะเดินไปสอบถามให้คาแนะนาคนที่มาจอดยานยนต์ กระผมมองว่า
มันเป็นส่วนหนึ่ง ในเมื่อเมืองของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวการที่มีคนมาใช้บริการเขา
ยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียนมอยู่แล้ว แต่คราวนี้การไปจัดเก็บ การเข้าไปหาอะไร
ต่างๆ ควรจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ ขอฝากในส่วนนี้ด้วยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุพรรณ ท่านอื่นมีไหมครับ
เชิญคุณเกียรติชัย

สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่ในการจัดเก็บจะมีความโปร่งใสมากมาย
ขนาดไหนและการจั ด เก็ บ จะมี ปั ญ หาหรื อ ไม่ เพราะที่ ผ่ า นมาเคยมี ค นลงใน
facebook ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเอาบิลไปเก็บ แต่ไม่ได้ลงว่าเป็นของเทศบาล เป็นแค่
ตั๋วใบเดียว แต่ไม่ระบุหน่วยงานอะไร เกรงว่าจะเป็นปัญหาต่อไปอีกอย่างหนึ่งถ้าการ
จัดเก็บเราให้เขาประมูลไปเลยได้หรือไม่ ว่าควรจะเก็บได้ประมาณราคาไหนอย่างไร
หรือเหมาเป็นกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ต่อวัน ถ้าเราให้คนของเราเก็บเองอาจจะมีการ
คอรัปชั่นหรือไม่ ไม่แน่ใจว่ามีการจัดเก็บแล้วบิลออกตรงกันหรือไม่ สามารถก็อบปี้
บิลออกมาเพิ่มได้อีกหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณเกียรติชัย ท่านอื่นมีไหมครับ
เชิญคุณเกียรติกรณ์

นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่อง ญัตติที่ 3 ในหน้าที่ 2 ที่มีกรอบค่าธรรมเนียมรถจักรยาน ในข้อที่
1. รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท แต่ไป
ดูในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ท้าย
เทศบาลอีกช่องหนึ่งเขียนว่า รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 3 บาท ชั่วโมงต่อไป 3
และรถยนต์ไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท ซึ่งมันไม่ตรงกัน
กระผมอยากจะสอบถามว่าเราจะใช้ตัวไหนอย่างไร ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณเกียรติกรณ์ ท่านอื่นมีไหมครับ
หากไม่มีจะให้ทางฝ่ายผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยให้ท่านได้ทราบ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ต้องขอขอบคุณที่ได้ตั้งข้อสังเกตและความคิดเห็น จริงๆ แล้ว ตอนนี้ขอตอบเรื่อง
แรกก่อนะครับ ที่ทางสมาชิกสภาเกียรติกรณ์ได้อภิปราย เรื่องค่าธรรมเนียมที่ไม่
ตรงกัน ในส่วนนี้ตรงกันแต่ในส่วนที่ไม่ตรงจะเป็นเทศบัญญัติอันเก่า เรายกเลิกไป
ญัตตินี้ขอยกเลิกอันเก่าเมื่อปี 2547 และนามาใช้คือของ 5 บาท ในเรื่องของการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตอนนี้เราได้ดาเนินการ ท่านสมาชิกสภาหลายๆ คน เช่นท่าน
สินชัย หรือหลายๆ คนอาจจะจาได้ว่าเราเคยจัดเก็บในรูปของการจ้างเจ้าหน้าที่ไป
จัดเก็บค่าธรรมเนียม ครั้งแรกเราต้องการจัดระเบียบของรถยนต์ให้จอดเป็นที่เป็น
/ทาง...
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ทาง และได้จ้างเจ้าหน้าที่ มีกาหนดให้เขาไปเก็บทาไปแล้วแต่เกิดปัญหาคือ สมมุติว่า
ตั้งไว้ห นึ่ งเดือน คนนี้จะต้องเก็บ ได้ป ระมาณ 9 พันบาท พอถึง 9 พันบาทแล้ ว
หลังจากนั้นเขาก็ไม่เก็บ แต่เราจะต้องมาจ่ายเงินอีกตัวหนึ่งในสัญญาที่เราตกลงกันไว้
ว่า เราจะต้องมีเงินรางวัล ให้เขาตอนสิ้ นปี เป็นสร้อยอะไรต่างๆ ทาไปทามาเรา
ขาดทุน ก็เลยยกเลิก ตอนนี้พนักงานจ้างเก็บค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่เดียว คือตลาดสด
ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนี้เราจะจ้างเหมาที่ตรงหน้าเขื่อน เส้นสายอุตรกิจ
ที่ตามประกาศฉบับใหม่จะไปถึงถนนหลวงพ่อ สุดถนนหลวงพ่อ เขาได้รับเหมาไป 2
หมื่นบาท บวกกับค่าห้องน้า ห้องน้าเมื่อเราสร้างแล้วไม่มีคนดูแลก็เกิดปัญหาเราเอา
เจ้าหน้าที่ของเราไปดูแล ไปเก็บไปทาความสะอาดมันไม่คุ้มก็เลยจ้าง มีการประมูล
ไป 3 ครั้ ง ครั้ งที่ 3 เราถึงจะได้ ผู้ รับจ้างมาคือ 2 หมื่นบาท ตอนนี้จากสภาพที่
กระผมดูคือขาดทุน เพราะการจัดการของที่เขาจ้างเหมาเขาจัดการไม่เป็น เขามีคน
อยู่ ค นเดี ย วเป็ น ผู้ ห ญิ ง สู ง อายุ เก็ บ ทั้ ง ห้ อ งน้ าเมื่ อ มี ค นมาจอดรถเขาก็ วิ่ ง มาเก็ บ
ค่าธรรมเนียม พอวิ่งไปถึงที่ ที่เขาจอดรถคนที่จอดรถนั้นก็ได้เดินไปแล้วทาให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมไม่ได้ เพราะเขาประหยัดคน ตอนนี้เราขาดทุนแน่นอนจริงๆ ถ้าหาก
เก็ บ ให้ เ ป็ น ระบบและใช้ ค นงานที่ ดี เ ราไม่ ข าดทุ น เพราะตอนนั้ น ที่ เ ราเก็ บ
ค่าธรรมเนียมมีพนักงาน 2 คน เก็บหัวท้าย บ้างก็เก็บไม่หมดเก็บไม่ครบแต่สุดท้าย
เราได้มาเดือนหนึ่งต่อคนประมาณร่วมหมื่นบาท หากตอนนี้เราทาเป็นระบบจริงๆ
คิดว่าเขากาไร แต่ตอนนี้มันไม่เป็นระบบ สิ่งที่เราคิดว่าก่อนที่จะออกเทศบัญญัติใน
คณะกรรมการได้คุยกันบอกว่า ต่อไปนี้เราคงจะต้องเก็บทุกสายคือจ้างเหมา เพราะ
ตอนนี้เกิดปัญหาคือว่า สายอุตรกิจที่เราเก็บพนักงานธนาคารเวลาเช้าๆ ท่านจะเห็น
รถตรงสายอุตรกิจตอนนี้ก็ไม่มีรถ ไปจอดตรงบริเวรแถวคนนเดิน ยึดพื้นที่ถนนคน
เดินไว้หมดเพราไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม คิดว่าตรงลานถนนคนเดินเราไม่เคยเก็บวัน
นั้นได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมว่าต่อไปนี้เราต้องเก็บและต้องเว้น
ไว้วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่เราเก็บไม่ได้เพราะมีถนนคนเดิน ต่อไปนี้ถ้าเป็นระบบ
จริงๆ คือต้องเก็บหมดทุกสายโดยที่เป็นการจ้างเหมาเพราะถ้าเราจ้างคนงานของเรา
เองแล้วเข้าไปเก็บ กระผมคิดว่ามันไม่คุ้มจะเป็นแบบเก่าเหมือนเคย เพราะฉะนั้นสิ่ง
ที่ท่านสมาชิกสภาได้ชี้แนะก็ตรงกับทางคณะผู้บริหารได้คิด และคิดว่าสิ่งที่เราลงไป
สารวจกระผมเองได้คุยกับทางชาวบ้านแถวนั้น หลายๆ คนบอกว่าเราเก็บเขาเห็น
ด้วย เพราะร้านค้าที่อยู่แถวนั้นจะไม่ได้ใช้พื้นที่ พอเช้าขึ้นมาจอดรถกันเต็มหมดแล้ว
สิ่งหนึ่งที่มันจะกระทบเรานิดหนึ่งคือ กระทบตรงที่หลายๆ คนถามว่าถ้าเก็บคราวนี้
เขาจะมีรายจ่ายเพิ่มเหมือนพนักงานธนาคารหลายๆ คนเข้ามาหากระผม และบอก
ว่าทาไมใจร้าย เก็บเงินค่าธรรมเนียมถ้าคิดเป็นวัน 8 ชม. เขาต้องจอดทั้งวัน 7 ชม.
คือ 150 บาทต่อวัน คูณกับ 26 วัน มันเป็นเงินที่เยอะพอสมควรเขาบอกว่าต้องมี
ต้นทุนในการทางาน ก็เลยถามว่าทาไมไม่มาพร้อมๆ กันหลายคน เขาบอกว่าบ้าน
เขาอยู่ไสไทย บ้านเขาอยู่เหนือคลองต่างๆ ปัญหานี้คิดว่าถ้าเมืองเราโตก็จาเป็นที่
ต้องจัดระเบียบในเรื่องของการจอดรถกระผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ สาคัญเหมือนกัน ว่า
ถ้าต่อไปแล้วพนักงานธนาคารเขาอาจจะอยู่กันไม่ได้เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายเยอะ
/ตอนนี้เขา...
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ตอนนี้เขาเล่าให้ฟังเงินเดือน 15,000 บาท เขาจ่ายค่าอุปโภคบริโภคเดือนๆ ละ
หลายๆ บาท ถ้าที่บ้านไม่ช่วยเหลือบางทีอาจจะอยู่ไมได้ บางทีเกิดปัญหาเหล่านี้ แต่
ว่าจาเป็นที่เราจะต้องเก็บค่าธรรมเนียมและจาเป็นที่ต้องจัดระเบียบ ฝากทางท่าน
สมาชิกสภาหากมีเสียงพูดมาหรือมีการต่อว่ามา ช่วยอธิบายด้วยครับว่า เมืองกระบี่
ของเรากาลังจะพัฒนาเพราะจาเป็นต้องให้เข้าระบบให้ได้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา
เชิญคุณสุนทร

นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมอยากเสนอให้ฝ่ายทางปฏิบัติ เมื่อเราสรุปรายละเอียดต่างๆ ได้เรียบร้อยแล้ว
เราจะเริ่ ม เก็ บ วั น ไหน สมมุ ติ ว่ า อี ก สั ก 1 เดื อ นข้ า งหน้ า เราได้ ผู้ รั บ เหมาแล้ ว
รายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยงานของเราจะเริ่มทาอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า อยากให้
ประกาศลงผ่านทาง facebook,line หากท่านจาได้กระผมเห็น 2 กรณีหลังที่เราจะ
การประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะได้ผลคือ เรื่องเชิญชวนการทาประชาพิจารณ์ ขอ
ประชามติเรื่องการจัดระเบียบวันเวย์ในย่านการค้า และอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องการ
สับเปลี่ยนต่อท่อน้าประปาใหม่ ต่อท่อใหม่ที่ทางประปาเขามีกระดาษแค่แผ่นเดียว
ขอยกตัวอย่างในเรื่องประชาสัมพันธ์ แค่กระดาษแผ่นเดียวของการประปาและเขา
บอกว่าจะทาอะไรอย่างไรในห้วงเวลาไหน ให้เราเตรียมตัว อยากจะนาเสนอย้าว่า
เราพร้อมเมื่อไหร่เรียบร้อยเมื่อไหร่ เราควรจะประกาศไปก่อนล่วงหน้าสัก 3 อาทิตย์
ว่าเราจะทาจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรูปแบบคนเขาจะได้เตรียมพร้อม เรื่องการ
กาหนดเส้ น จอดรถเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ที่ชัดเจนเพราะตอนนี้ไม่มีความ
ชัดเจนเลือนราง อีกเรื่องหนึ่งการจอดรถมอเตอร์ไซด์ตรงที่จอดรถยนต์ส่วนนี้จะทา
ให้เสียหายมาก ฝากทางผู้บริหารร่วมกับทางจราจรกรวดขันด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุนทร
เชิญคุณรุ่งโรจน์

นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากเสริมอีกนิดหนึ่งครับว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั๋วคูปองที่เอาไปจัดเก็บควร
จะมีระบบเรียงหมายเลข เหมือนใบเสร็จทั่วไปถ้าออกจากทางเทศบาลเราไปต้องมี
การเรียงหมายเลขลาดับต่างๆ เพื่อป้องกันการพิมพ์ก็อบปี้ซ้า เพื่อความชัดเจนใน
การจาหน่ายคูปองต้องเรียงหมายเลขและประทับตราเทศบาลเมืองกระบี่ด้วย และ
สามารถควบคุมได้ เท่าที่เห็นมาปัจจุบันที่ผู้รับเหมาไปเก็บเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บก็
/สะพายกระเป๋า…
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สะพายกระเป๋าใบหนึ่ง ใส่ชุดแบบชาวบ้านทั่วไปถือใบเสร็จไปบางทีคนที่มาจอดรถ
เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใคร มาจากไหน ควรจะมีเครื่องแบบและเครื่องหมายติด มีบัตร
แขวนป้ายเรียบร้อย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์
เชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอรับไว้ในเรื่องของการจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และจะต้องทาการอบรมกับทาง
ผู้รับจ้าง แต่ใบเสร็จไม่ใช่ใบเสร็จของเรา เพราะใบเสร็จเป็นของเอกชนเวลาเราจ้าง
เหมา หมายความว่าเขาจ่ายให้เรา 2 หมื่นบาท เพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่ใบเสร็จ 2
หมื่นบาท ของเทศบาลจะไม่จ้าง ขออนุญาตท่านประธานสภาและสมาชิก ผู้ ท รง
เกียรติ ขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติ จริงๆ ตามเทศบัญญัติที่ตกลง
กับคณะกรรมการไว้ คือ
1. รถจักรยานยนต์ 3 บาท และชั่วโมงต่อไปคือ 3 บาท
2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 5 บาท ชั่วโมงต่อไปคือ 10 บาท
3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 20 บาท ชั่วโมงต่อไปคือ 30 บาท
4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ 30 บาท ชั่วโมงต่อไปคือ 40 บาท
5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ 40 บาท ชั่วโมงต่อไปคือ 60 บาท
6. รถยนต์ขนาดที่เกิน 10 ล้อ 50 บาท ชั่วโมงต่อไปคือ 80 บาท
ขออนุญาตแก้ไขรายละเอียดครับ เพราะทางคณะกรรมการเขาท้วงมาว่าอันนี้
มันไม่น่าจะใช่ มันผิดพลาดบางส่วน ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท่านรองสุรเดชา
เชิญคุณสุนทร

นายสุนทร ภูเก้าล้วน
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมยังสับสนอยู่นิดหนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะผู้บริหารแจ้งมาว่าเก็บรถจักยานยนต์
ชั่วโมงแรก 3 ชั่วโมงถัดไป 5 บาท แก้ไขไป ท่านประธานสภาเรียนตามของเก่าคือ
ชั่วโมงแรก 3 ชั่วโมงถัดไป 3 บาท อันนี้ขอความชัดเจนครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุนทร
ชั่วโมงแรก 3 ชั่วโมงถัดไป 3 บาท ครับ คงคิดว่าในญัตติครบถ้วนนะครับ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น ชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องจัด
ระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. ...... ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ
/เห็นชอบ...
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เห็นชอบ 16 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการ
นายวิโรจน์ หวานดี ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และในฐานะผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถามท่านสมาชิกว่า
มีท่านใดมีความประสงค์จะขอแปรญัตติในวาระที่ 2 บ้างครับ เชิญครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ป ระชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็ นชอบกั บ ร่างเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ขอความเห็ นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือ งกระบี่
เรื่ อง จั ดระเบี ย บการจอดยานยนต์ พ.ศ. .... ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ โดยไม่
ประสงค์แปรญัตติและยืนยันตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ ยกมือ 16 ท่าน
มติที่ประชุม
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ต่อไปวาระที่ 3 ซึ่งไม่มีการอภิปราย สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. ....
และให้นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ดาเนินการพิจารณาอนุมัติเพื่อประกาศใช้
ต่อไป โปรดยกมือครับ ยกมือ 16 ท่าน

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ... (กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองชาญณรงค์ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่
เรื่องการลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. .... เป็นการตราเทศบัญญัติใหม่เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 22(3)
โดยขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ คือเรื่องการลดหย่อนภาษี
บารุงท้องที่ พ.ศ. ....เพื่อให้การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบารุงท้ อ งที่
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 22(3) ซึ่ ง
กาหนดให้การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบารุงท้องที่ในเขตเทศบาล
/ต้องกาหนด...

12

ต้องกาหนดไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ยังไม่ได้มีการตราเทศบัญญัติไว้
เหตุผล
1. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา
22(3) กาหนดให้ “บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่
อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน
หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ตามเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสาม
ไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติจังหวัด หรือข้อบังคับตาบล แล้วแต่กรณี
(2) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลตาบลหรือเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่ง
ไร่ แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในเทศบัญญัติหรือ
ข้อบังคับ
(3) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตาบล
ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้
ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ .................”
2. เพื่ อ ให้ ก ารลดหย่ อ นและการยกเว้ น หรื อ ลดภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบต่อสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สาหรับ
เลขานุการสภาเทศบาล ญัตตินี้เป็นญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบั งคับ การประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติ ม(ฉบั บ ที่ 2 )
พ.ศ. 2554)หมวด3 ข้ อ 45 ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ นจะต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดีย วก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริห ารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนนึ่งในสามของจานวนที่ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ ไ ด้ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ ใ ห้ พิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วแล้ ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ต่อไปผมจะให้ที่ประชุมเสนอในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวครับ เชิญคุณสิสิทธิ์ เกี่ยวข้อง
/นายสิสิทธิ์…
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นายสิสิทธิ์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติขอเสนอให้ที่ประชุม
ในการพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ เรื่ อ งขอความเห็ น ชอบร่าง
เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ เรื่ อ ง การลดหย่ อ นภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ พ.ศ. ...
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยครับ เห็นด้วย 16 ท่าน
ก็เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้ได้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ ต่อไปจะพิจารณาใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
หากไม่ มี ผ มจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบร่ า ง
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
กระบี่ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ... ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 16 ท่าน

มติที่ประชุม
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และในฐานะผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถามท่านสมาชิกว่า
มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะขอแปรญัตติในวาระที่ 2 บ้างครับ เชิญครับ
หากไม่ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบกั บ ร่ า ง
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
กระบี่ เรื่ อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ... ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัต ติ
โดยไม่ประสงค์แปรญัตติและยืนยันตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ ยกมือ 16 ท่าน

มติที่ประชุม
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการ

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ต่อไปวาระที่ 3 ซึ่งไม่มีการอภิปราย สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบ
เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การลดหย่อนภาษี
บารุงท้องที่ พ.ศ. ... และให้นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ดาเนินการพิจารณา
อนุมัติเพื่อประกาศใช้ต่อไป โปรดยกมือครับ ยกมือ 16 ท่าน ท่านใดไม่เห็นด้วย

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบให้กู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขากระบี่ (สถานธนานุบาล)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา
/นายสุรเดชา…
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นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่องขอรับความเห็นชอบให้กู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รองนายกเทศมนตรี
สาขากระบี่ (สถานธนานุ บ าล) เรี ย นท่ า นประธานสภาฯที่ เ คารพและสมาชิ ก
ผู้ทรงเกียรติ ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อขอรับความ
เห็น ชอบให้เ ทศบาลเมือ งกระบี่ กู้ เ งิ น กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากระบี่ จานวน 40,000,000.- บาท (สี่สิบล้าน
บาทถ้วน)เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจานาให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
กระบี่ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส สาขากระบี่ จานวน 40,000,000.บาท(สี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขากระบี่ ที่ กบ 150/402 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.25 ต่อปี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจานาให้กับสถาน- ธนานุบาลเทศบาล
เมืองกระบี่ระยะเวลาในการชาระคืนเงินต้น 5 ปี
เหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้กู้เงินกับธนาคาร ธ.ก.ส. สาขากระบี่ จานวน 40,000,000.บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับ
จานาในกิจการสถานธนานุบาล ตามสัญญาเงินกู้เครดิต เลขที่ 55-00044 (5500003) ลงวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2555 ระยะเวลาในการชาระคืนเงินต้น
5 ปี สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากปัจจุบันสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองกระบี่ เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชน ทาให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมาก
ขึ้นตามลาดับเพื่ อ ให้ ส ถานธนานุ บ าลมี ค วามสภาพคล่ อ งในการรั บ จานาในช่ว ง
เปิ ด ภาคเรี ย นปี ก ารศึ ก ษา2560และให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนใน
ภาวะเกิดอุทกภัยเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ณ วั นที่ 9 กุ มภาพั นธ์ 2560 สถานธนานุ บาลเทศบาลเมื องกระบี่ มี เงิ นทุ น
หมุนเวียนในการรับจานาและทรัพย์รับจานาคงเหลือ ดังนี้
- เงินสดคงเหลือ จานวนเงิน 98,217.36 บาท
- เงินฝากธนาคารคงเหลือ จานวนเงิน 44.36บาท
- เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขากระบี่
อัตราดอกเบี้ย MOR-2 เท่ากับ 5.12 %ต่อปี จานวนเงิน 50,000,000.-บาท
อัตราดอกเบี้ยใช้เงินฝากค้าประกัน 2.15 %ต่อปี จานวนเงิน 8,000,000.-บาท
รวมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ จานวนเงิน 58,098,261.72 บาท

/-ทรัพย์รับจานา...
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- ทรัพย์รับจานาคงเหลือ 9,439 ราย จานวนเงิน 168,521,300.-บาท
สถานธนานุ บ าลเทศบาลเมื องกระบี่ สามารถช าระหนี้ ต ามวงเงิน ที่ ข อกู้จ านวน
ดังกล่าวได้ เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบการขออนุมัติกู้เงินเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาล จึงขอความเห็นชอบจากสภาและรายงานขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ในญัตติ
ระเบียบวาระที่ 5 เชิญครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์ ครับ

นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ ตามที่ทราบมาที่
ทรัพย์สิน มีผู้จานาไว้ 9,439 ราย จานวนเงิน 168,521,300.-บาท ไม่ทราบว่า
ปัจจุบันนี้ทรัพย์สินนี้ถ้าหากหลุดจานาไปแล้ว จะมีวิธีการจาหน่ายออกอย่างไรครับ
ไม่ทราบว่ามีการประมูลหรือมีวิธีการอย่างไร ขอทราบความชัดเจนครับ ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 5
หากไม่มีขอเชิญท่านรองสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอขอบคุณ
รองนายกเทศมนตรี
ครับที่ซักถาม ในเรื่องของทรัพย์สินที่คงเหลือตอนนี้ วงเงิน 168,521,300.-บาท
ถ้าทรัพย์หลุด เพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดตอนนี้ทองอยู่ที่ 20,400 บาท
แต่จริง ๆ เรารับจานาไว้ในอัตรา 16,000 บาท ตอนนี้กาไรบาทละ 4,000 บาท
เพราะฉะนั้น ในวงเงินตรงนี้ ก็เกินในวงเงินอยู่แล้ว ประการที่ 2 ถามว่าหลุดแล้วทา
อย่างไร ก็คือทรัพย์ของผู้ที่มาจานาไว้ 4 เดือน ถ้าไม่มาต่อดอกเลยเราก็ต้องรายงาน
จังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบว่าทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่เราต้องออกจาหน่าย โดย
ที่ ร ะเบี ย บของสถานธนานุ บ าลก็ ร ายงานเสร็ จ ท่ า นก็ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ราจาหน่ า ย การ
จาหน่ายก็คือการประมูลใครจะมาประมูลก็ได้ โดยหักค่าน้าประสานทองออกแล้วก็
ได้เป็นเนื้อทอง ทุกวันนี้หากทรัพย์หลุดมากเท่าไหร่ก็จะเป็นกาไรมากขึ้นเท่านั้นครับ
เพราะอัตราดอกเบี้ยเราช่ว ยคนที่ล าบากอยู่ก็ ต่ากว่า 5,000 บาท เราก็คิ ด แค่
.50 สต. ซึ่งถูกมาก ๆ ครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา ครับ ท่านรุ่งโรจน์ พอเข้าใจไหมครับ หากยังสงสัยก็
สามารถสอบถามได้ครับ
/นายรุ่งโรจน์...
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นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดครับ เท่าที่ทราบมาว่าเมื่อก่อนที่ทรัพย์ที่หลุด
สมาชิกสภาเทศบาล จานา วันอาทิตย์หรือเดือนละครั้ง 2 ครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง เขาจะมีการออกมา
ประมูลกันที่โรงจานา แต่ปัจจุบันนี้เป็นรายการเหมาหรือว่าให้ประมูลทั่วไปหรือได้มี
การประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วไปได้รับทราบหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ขออนุญาตเรียนชี้แจงในฐานะผู้ตรวจการสถานธนานุบาลนะครับ ทรัพย์
หลุดเขาจะประมูลเดือนละ 1 ครั้ง วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ก็คือให้สิทธิ์
เจ้ า ของเดิ ม ก่ อ น หากเจ้ า ของเดิ ม ไม่ ส นใจก็ ใ ครก็ ไ ด้ ซึ่ ง ด าเนิ น การตาม
ระเบียบของทางราชการกาหนด ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ คุณรุ่งโรจน์ ก็คงเข้าใจนะครับ หากไม่มีใครจะอภิปรายผม
ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 5 โปรดยกมือครับ ขอบคุณครับ เห็นชอบ 15 ท่านครับ สมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ ที่เหลืองดออก
เสียงนะครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา ครับ
ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐
รองนายกเทศมนตรี
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ข้าพเจ้าขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ เนื่ อ งจากกองวิ ช าการและแผนงาน มี ค วามประสงค์ ข อโอน
งบประมาณเหลือจ่าย ไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขอเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
/หลักการ...
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หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ดังนี้
โอนเพิ่ม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๖,๐00.00 บาท
1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตั้งไว้ ๑๖,000.00 บาท สาหรับเป็น
ค่าจั ดซื้อเครื่ องคอมพิว เตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด ส าหรับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ แกนหลั ก (๒ core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่ น้อยกว่า 3.๓ GHz หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
- มี ห น่ ว ยความจ าหลั ก (RAM) ชนิ ด DDR3 หรื อ ดี ก ว่ า มี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า
4 GB
- มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อ ดี ก ว่ า ขนาดความจุ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 TB หรื อ ชนิ ด Solid State Disk ขนาดความจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๑๐0 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ค่าเครื่องสารองไฟ ตั้งไว้ ๓,๒00.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน ๑ เครื่อง สาหรับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.25๖๐-25๖๒) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wedlthy City) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบั ติงาน
ให้สะอาด เพียงพอ เหมาะสม มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์***
โอนลด
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานวางแผนสถิ ติ แ ละวิ ช าการ หมวดเงิ น เดื อ น
ฝ่ายประจาประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คงเหลือ 1,000,341.00 บาท
/เหตุผล...
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เหตุผล
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้ อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณ
ราย จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๐๐.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 6 เชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 6 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กองการศึกษา)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภาครับ
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป นั้น แต่เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการกาหนด
คุณลักษณะของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ได้กาหนดระดับความละเอียดของ
ภาพในหนึ่งเครื่องเป็นสองระดับ จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
พัสดุฯได้ ตามหลักเกณฑ์และเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 1๗๖,๐๐๐บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI
Lumens จานวน ๑๑ เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช จานวน ๑๐ เครื่อง และ
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช จานวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
/ เป็นเครื่องฉาย…
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 เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวิดีโอ
ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
ขนาดที่กาหมดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความ
พร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
ข้อความใหม่
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ ๑๗๖,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า
๒,๕๐๐ ANSI Lumens จานวน ๑๑ เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช จานวน ๑๐
เครื่อง และสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช จานวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSI Lumens
 เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และ
วิดีโอ
 ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
 ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
 ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความพร้อม
ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามบัญชีราคาฐานครุภัณฑ์***
เหตุผล
1.เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ได้กาหนดระดับ
ความละเอียดของภายในหนึ่งเครื่องเป็นสองระดับ จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อตาม
ระเบียบพัสดุฯได้
๒.เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนสาหรับโรงเรียนเทศบาล ๔
มหาราช
๓.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ
๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาลักษณะปริมาณคุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
/ขอได้โปรด…
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ขอได้โปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 7 เชิญครับ
เชิญคุณสุพรรณ

นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สาหรับในเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่มีความส่องสว่างไม่น้อยกว่า
2,500 ANSI Lumens กระผมอยากทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เอาไปทดลองใช้ใน
ขั้นต้นที่จะใช้สาหรับฉายในห้องเรียนแล้วหรือยัง เพราะกระผมเกรงว่าความส่อง
สว่างที่น้อยๆ เมื่อห้องเรียนมีความสว่างมากมันจะเป็นปัญหาแบบเดียวกับในห้องสุด
มงคลที่เราประสบ ในการซื้อแต่ละครั้งเครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องที่รอบเร็ว ในการที่
จะใช้งานแต่คราวนี้ผู้ใช้งานต้องศึกษาก่อนที่จะสั่งซื้อ อย่างน้อยเราสั่งครั้งละ 10
กว่าเครื่อง กระผมว่าข้อต่อลองเรามากกว่าปกติคราวนี้อาจจะลองหรือยังว่า 2,500
ANSI Lumens ความสว่างพอไหมที่จะใช้ในห้องนี้ จะมากกว่านั้นหรืออาจจะขอเพิ่ม
ได้หรือไม่ ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ดูด้วยในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุพรรณ ท่านอื่นมีไหมครับที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 7
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
สเปคอันนี้เป็นสเปคที่ทาง ICT จังหวัด ที่เราจะต้องนาเข้า ICT จังหวัดและอนุมัติมา
ให้ใช้ เพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขหรือให้ มันสู งกว่านี้คงไม่ได้ เพราะว่า ICT จังหวัด
ก าหนด แต่ รู้ สึ ก ว่ า ก าลั ง ใช้ อ ยู่ แ ล้ ว ที่ โ รงเรี ย น ขออนุ ญ าตท่ า นประธานสภาให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ได้ชี้แจงครับ
นายวิรัตน์
จุติประภาค กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ในส่วนของเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens เป็นไปตามที่ท่านรองสุรเดชาได้อธิบายว่า
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์และตามระเบียบของ ICT แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ใช้อยู่
ใช้ขนาดสเปคอย่างนี้ และของโรงเรียนจะมีม่านทึบแสงที่คอยช่วย ทาให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอคุณท่านผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
คิดว่าข้อมูลคงครบถ้วน คุณสุพรรณคงเข้าใจแล้วนะครับ ท่านอื่นมีไหมครับ หาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่
7 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
/ระเบียบวาระที่ 8…
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ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กองการศึกษา)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภา
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รองนายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ตามที่กองการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์
ให้สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ดาเนินการสารวจประมาณการเพื่อ
ขอขยายเขตไฟฟ้า ของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องและตกบ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการรองรับอาคารเรียนหลังใหม่ที่กาลังทาการ
ก่อสร้างด้วยนั้น
หลักการ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โอนเพิ่ม
ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ จานวนเงิน 501,000 บาท
โอนลด
ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จานวนเงิน 501,000 บาท
เหตุผล
เพื่ อ เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นเนื่ อ งจากกระแสไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ งและตก
บ่อยครั้ง และทาให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความสะดวก
คล่องตัว ของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช โดยถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒7 การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาขออนุมัติให้
โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้านการบริการชุมชนและ
สังคมแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ จานวนเงิน 501,000 บาท ต่อไป
/นายวิโรจน์…
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบ
วาระที่ 8 เชิญครับ เชิญคุณเกียรติชัย

สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามครับว่า การขยายเขตไฟฟ้าขยายอย่างไร เพราะถ้ามีอยู่แล้วแต่ขยาย
เพิ่ ม เติ ม อยากจะขยายเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ เ พิ่ ม เติ ม ตรงนี้ ห มายถึ ง เพิ่ ม เสาเพิ่ ม
สายไฟฟ้า หรือเพิ่มกาลังสาย เช่น จากสาย 35 เป็นสาย 70 เพราะเขียนคาว่า
ขยายไฟฟ้า ดูๆ แล้วยัง งงๆ ด้วยงบประมาณที่เยอะขอสอบถามเพิ่มเติมครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ท่านอื่นมีไหมครับ
เชิญคุณสุพรรณ

นายสุพรรณ ภูมิภมร
รองประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
จะขอรายละเอียดในการเพื่อขอขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องและตกบ่อยครั้ง กระผมอยากทราบรายละเอียดความเป็นมา คือหม้อแปลง
หรือว่าอย่างอื่นใด เพราะจานวนเงินที่จ้างเหมาบริการ 501,000 บาท สาหรับ
เรื่ องหม้อแปลง สั่งมาแล้ ว หากจะเปลี่ยนเพียงพอส าหรับอาคารหลังใหม่ ที่กาลัง
ก่อสร้างแต่ไม่ทราบว่าแต่ละหม้อแปลงจะมีค่าของมันเช่น 250 315 หรือ 500
อะไรต่างๆ แต่ละค่าจะต่างกันไม่มากสาหรับราคาแต่กระผมมองว่าพอเปลี่ยนไปแล้ว
และพอจะขึ้นอาคารหลังใหม่อีกสัก 1 – 2 หลัง มันจะเป็นภาคขยายกระผมกลัวว่า
จะต้องขอเปลี่ยนใหม่อีก ถ้าเป็นไปได้ พร้อมสาหรับทั้งโครงการอาจจะใหญ่ไปขอ
งบประมาณเพิ่มอีกสักนิดมันยังจะดีกว่า ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณสุพรรณ ท่านอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองสุรเดชาครับ
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ต้องขอขอบคุณที่ให้คาชี้แนะ ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาได้ให้ผู้อานวยการ
กองช่างช่วยอธิบายรายละเอียดให้สักนิดหนึ่งครับ เพราะเป็นฝ่ายออกแบบ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญครับ

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองช่าง เรื่องนี้จะเป็นงบประมาณของทางโรงเรียนแต่จะเกี่ยวข้องกับงานช่าง เนื่องด้ว ย
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราชอาคารเดิม มีอยู่ 2 อาคาร และเรากาลังดาเนินการ
/ก่อสร้าง…
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ก่อสร้างสระว่ายน้าขนาดมาตรฐาน และโรงอาหาร อาคารใหม่ 2 อาคารที่เสร็จแล้ว
จะมีโครงการขยายตึกใหม่อีก 1 อาคาร 4 ชั้น ซึ่งนายช่างไฟฟ้าของกองช่างได้ไป
ค านวณดู แ ล้ ว ว่ า หม้ อ แปลงไฟฟ้ า เดิ ม ที่ เ รามี อ ยู่ 500 kVA. ตอนนี้ เ ต็ ม ก าลั ง
ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพราะที่วางแผนไว้ครั้งแรกจะแยกหม้อแปลง
เป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาซึ่งฝั่งซ้ายได้มีหม้อแปลงไว้รองรับอาคาร 2 อาคารและ
สระว่ายน้าโรงอาคารที่เราขอใหม่ เป็นหม้อแปลงฝั่งขวาที่อาคารเรียน 4 ชั้น 2 หลัง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกาลังเปิดให้ ใช้ ในปี การศึกษาหน้าจะต้องใช้ไฟประมาณ
350 kVA. แต่เราขอเผื่อไว้ที่ 500 kVA. เพื่อรองรับตึกอานวยการที่จะมีในอนาคต
และอาคารเรียนอีก 1 ตึก ซึ่งได้สารองเผื่อไว้สาหรับอนาคตเรียบร้อยแล้วและน่าจะ
เพี ย งพอส าหรั บ ในการใช้ อ าคารที่ จ ะมี ใ นอนาคต ที่ จ าเป็ น จะต้ อ งขอเพราะว่ า
งบประมาณค่อนข้างจะจากัดต้องโอนมาจากหลายๆ ตัวเพื่อจะให้เพียงพอกับการที่
เราจะขยายเรื่ องนี้ ซึ่งข้อจากัดต่างๆ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าคค่อนข้างจะมาก
บางครั้งจะยุบรวมเอาเป็น 1,000 kVA. ทาค่อนข้างยากและหม้อแปลงเขาก็ขายคืน
ไม่ ไ ด้ ไม่ อ ย่ า งนั้ น ต้ อ งเอา 1,000 kVA. แล้ ว ตั ว เก่ า จะต้ อ งน าไปใช้ ที่ อื่ น ต้ อ งมี
ค่าใช้จ่ายในการย้ายต่างๆ เสียค่าจ่ายค่อนข้างสูงเป็นวิธีการที่เราคิดแล้วขอแบบนี้
ประหยัดงบประมาณของเทศบาลที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอคุณท่านผู้อานวยการกองช่าง ที่ได้นาความรู้มาบอกกับท่านสมาชิกครับ
ประธานสภาเทศบาล คุณสุพรรณ และ คุณเกียรติชัยคงเข้าใจแล้วนะครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 8
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 15 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 9

ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองการศึกษา)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ง
รองนายกเทศมนตรี จ่ายเป็นรายการใหม่ เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ด้ว ย เทศบาลเมืองกระบี่ มีความจาเป็นขออนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิ
หลาด) ขยายชั้นเรียนเปิดทาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา
2560 และจะดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่ อใช้สาหรับการ
จัดการเรียนการสอน และเทศบาลเมืองกระบี่ ไม่ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
/ประจาปี…
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ประจาปี พ.ศ. 2560 จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 219,000 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณตั้งไว้ 219,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
จานวน 6 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชุดการตกอิสระ งบประมาณตั้งไว้ 18,400 บาท จานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สแตนพร้ อ มขาตั้ ง ประมาณไม่ น้ อ ยกว่ า 160 ซม. สเกลที่ ใ ช้ ง านไม่ น้ อ ยกว่ า
150 ซม. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 มม.
1.2 ฐานตั้งแบบ 3 ขา สามารถปรับระดับได้
1.3 ลูกกลมโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 มม. จานวน 2 ลูก
1.4 อุปกรณ์สาหรับปล่อยลูกกลมโลหะด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
1.5 ถุงรองลูกกลมโลหะ จานวน 1 ชุด
1.6 ลูกดิ่งพร้อมเชือก จานวน 1 อัน
1.7 เซนเซอร์แสง จานวน 2 ตัว พร้อมที่ยึดเข้ากับเสา
1.8 เครื่องบันทึกเวลา
1.8.1 หน้าจอแสดงผลแบบ LED แสดงตัวเลขได้ 4 ตัวเลข
1.8.2 ไฟ LED แสดงหน่วยของเวลาในการวัดอัตโนมัติ
1.8.3 ช่วงการจับเวลา 0 ~ 999.9 วินาที
1.8.4 ตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนที่โดยเซนเซอร์แสง 2 ตัว
1.8.5 ความไวในการจับเวลาได้สูงสุด 10 ไมโครวินาที
1.8.6 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
1.8.7 มีสวิตซ์แม่เหล็กจานวน 1 ชุด
1.8.8 มีฟังก์ชั่นการทางาน เพื่อหาปริมาณที่เกี่ยวกับความเร็ว ความเร่ง การชน และ
เวลา
1.8.9 สามารถอ่านข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 20 ค่า
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐาน***
/2. ชุดสมดุลของแรง...
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2 ชุดสมดุลของแรง งบประมาณตั้งไว้ 9,600 บาท จานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาองค์ประกอบของการรวมแรง การแตกแรง ประกอบด้วยถาดโลหะเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. มีสเกลบอกมุมโดยรอบ 360 องศา
2. โดยมีขาตั้งโลหะฐานสามเหลี่ยมปรับระดับได้ทั้งสามจุด
3. ขอบของถาดมีชุดรอกสี่ชุดยึดปรับมุมได้ตรงกลางมีแกนโลหะสาหรับปรับสมดุลแรง
4. ชุดทดลองประกอบด้วย
1.1 ที่แขวนมวล 100 กรัม จานวน 4 อัน
1.2 เชือก
1.3 ตุ้มน้าหนัก ประกอบด้วย
4.3.1 ขนาด 10 กรัม จานวน 4 ลูก
4.3.2 ขนาด 20 กรัม จานวน 4 ลูก
4.3.3 ขนาด 50 กรัม จานวน 4 ลูก
4.3.4 ขนาด 100 กรัม จานวน 4 ลูก
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐาน***
3. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ งบประมาณตั้งไว้ 22,000 บาทจานวน 1
ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือสาหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ
2. ความสามารถของเครื่อง อย่างน้อยสามารถวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง
ค่าความต่างศักย์ และอุณหภูมิได้ มีจอแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลข
3. สามารถ Calibrate ค่า PH ได้อย่างน้อย 3 จุด
4. ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual และ/หรือ แบบอัตโนมัติ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความ
พร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
4. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานการสอน งบประมาณตั้งไว้ 39,000 บาท จานวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
1. มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า
2. หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ หมุนได้รอบ 360 องศา และมีปุ่ม
ล็อกตรึงให้อยู่กับที่
3. เลนส์ใกล้ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง กาลังขยาย 10 x 1 คู่ มี Field number
ไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร
/4. เลนส์วัตถุ…
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4. เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic Parfocal กาลังขยาย
4 x 1 หัว
10 x 1 หัว
40 x 1 หัว
100 x 1 หัว
5. แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
6. ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง
7. ใช้ไฟ 220 โวลท์
8. มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรา
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความ
พร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์***
5. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ งบประมาณตั้งไว้ 104,000 บาท จานวน 4 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
1. หัวกล้อง ชนิดกระบอกตาคู่ เอนไม่น้อยกว่า 45 องศา หมุนได้ ทาด้วยวัสดุที่เป็นๆ
โลหะ ปรับระยะห่างของตา และหมุนปรับ Diopter ได้
2. เลนส์ตา ขนาด 10X เห็นภาพกว้างไม่น้อยกว่า 20 mm. ทีเ่ ลนส์วัตถุ ขนาด 1 x
3. เลนส์วัตถุ ปรับกาลังขยายต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 40 เท่า
4. แท่นวางวัตถุ มีแผ่นรองรับวัตถุ 2 แผ่น ที่เป็นแผ่นวงกลมทึบสีขาวหรือดา สามารถ
ถอดเปลี่ยนได้
5. ระบบให้แสงสว่าง มีชดุ ไฟส่อง 2 ชุด ชุดแรก ใช้สาหรับส่องบนวัตถุ (incident light)
ชุดที่สอง อยู่ใต้ฐานกล้องให้แสงสว่างผ่านวัตถุ (transmitted light) มีปุ่มปิด – เปิด
ไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และมีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
6. ระยะการทางานของกล้อง (working distance) สามารถปรับระยะการทางานได้ไม่
น้อยกว่า 4 cm.
7. มีระบบป้องกันเชื้อรา
8. อุปกรณ์ประกอบ
- ถุงคลุมกล้อง
1 ใบ
- หลอดไฟอะไหล่
2 หลอด
- ฟิวส์อะไหล่
2 หลอด
- สารดูดความชื้น (silica gel)
1 ห่อ
- น้ามัน (immersion oil) ที่ใช้กับเลนส์วัตถุที่เป็นหัวน้ามันอย่างน้อย 5 𝑐𝑚3
- กระดาษเช็ดเลนส์
1 ห่อ
- กล่องบรรจุกล้องพร้อมหูหิ้วและกุญแจล็อกเพื่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวก
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
/ปรากฏตามแผน...
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ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐาน***
6. เครื่องชั่งไฟฟ้าสาหรับงานวิเคราะห์ ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม งบประมาณตั้งไว้
26,000 บาท จานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบแม่เหล็กไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (digital display)
2. สามารถชั่งน้าหนักได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 กรัม
3. อ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.01 กรัม ตลอดช่วงการชั่ง และมีค่าความแม่นยา
ในการวัดซ้า (Reproducitbility) 0.01 กรัม
4. สามารถรับน้าหนักภาชนะ (Tarring range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง 600 กรัม และมีปุ่ม
Tare ไม่น้อยว่า 1 ปุ่ม
5. มีวัสดุคลุมเครื่องชั่ง ป้องกันการตกหล่นของสารเคมีในขณะชั่ง
6. ปุ่มการเปิด – ปิดเครื่อง การปรับให้เป็นศูนย์ (Tare) และการสอบเทียบ (Calibration)
เป็นระบบสัมผัส
7. มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องชั่งทางานผิดปกติ
8. มีเครื่องหมายแสดงในกรณีชั่งน้าหนักเกินพิกัดสูงสุดของเครื่อง และมีระบบป้องกันการ
ชั่งน้าหนักเกิน
9. มีค่าเวลาตอบสนองในการชั่งน้าหนัก (Response time) ไม่เกิน 2 วินาที
10. สามารถตั้งสภาพการชั่งของเครื่องชั่งได้หลายแบบ
11. สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ โดยไม่ต้องเพิ่มวงจรใด ๆ
12. กรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สามารถใช้งานได้ด้วย External battery pack ที่สามารถ
ประจุไฟฟ้าได้
13. จานชั่งทาด้วยสแตนเลส ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 ซม. หรือ ไม่น้อยกว่า
14 x 16 ซม.
14. เป็นเครื่องชั่งที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001
15. เป็นเครื่องชั่งที่ผลิตและได้มาตรฐาน (CE Mark) เรื่องการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก
(electromagnetic interference)
16. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ***ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดในราคามาตรฐาน***
/โอนลด...
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โอนลด
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โอนลด 219,000 บาท
เหตุผล
1. มีความจาเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพื่อใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
เนื่องจากเทศบาลเมืองกระบี่ ไม่ได้ตรา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2560 จึ งมีความจ าเป็ น ต้องเสนอญัตติให้ ส ภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
2. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็ นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห รือการแพทย์
จานวน 219,000 บาท
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 9 บ้างครับ
เชิญคุณคธา

นายคธา ชัยสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นด้วยกับญัตตินี้ที่ทางกองการศึกษาให้ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของ
โรงเรียนเทศบาล 2 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราต้องยอมรับเป็นจริงว่าที่เราจะ
เปิดโรงเรียนเทศบาล 4 ของมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวนนักเรียนของเราประมาณ 3
ห้อง ห้องหนึ่งตกประมาณ 30 คน ในการที่รับนักเรียนเข้ามา ปัจจุบันการแข่งขันใน
ส่วนของโรงเรียนค่อนข้ างสูง และนักเรียนทุกคนเวลาเข้าห้องวิทยาศาสตร์เหมือน
สมัยก่อน เราต้องมีการเรียน มีการทดลองวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ที่ท่านจะซื้ อ ตั้ง
งบประมาณ 1 ชุด หรือ 2 ชุด เราจะให้เด็กนักเรียนของเราทันประชาคมอาเซียน
หรือแข่งขันกับผู้ที่แข่งขันที่มีอยู่รอบนอก ส่วนนี้อยากให้ตั้งงบประมาณไว้เลยทีเดียว
ได้ไหมว่า 1. ครบ 30 คนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตามข้อเท็จจริง ขอฝากด้วยครับ
ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณที่อยากให้นักเรียนทุกคนได้ใช้อุปกรณ์ แต่จริงๆ แล้ววิทยาศาสตร์เครื่อง
ทดลองเราจะจัดเป็นกลุ่มๆ กลุ่มหนึ่งแค่ประมาณไม่เกิน 7 คน เพราะฉะนั้นคิดว่า
เพียงพอในระยะแรก แต่ต่อไปถ้าโรงเรียนเราขยายห้องออกไปอาจจะต้องรบกวน
ทางสภาเทศบาลอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 9 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 10

ญั ต ติ เ รื่ อ งขอความเห็ น ชอบรั บ มอบครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ เครื่ อ งออกก าลั ง กายเพื่ อ
สาธารณะประโยชน์ (กองการศึกษา)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯครับ
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องออกกาลังกายเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามหนังสือบริษัท ไทย แอร์ เอเชีย
จากัด TAAKBV 064/2017 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้แจ้งขอมอบเครื่องออก
กาลังกายเพื่อสาธารณะประโยชน์ ให้แก่เทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่มีสุขภาพที่ดีโดยการออกกาลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงอยู่
เสมอ โดย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด จะส่งมอบเครื่องออกกาลังกายเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ให้แก่เทศบาลเมืองกระบี่ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 จานวน 3 ประเภท
รวม 5 เครื่อง ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์อื่นๆ ประเภทเครื่องออกกาลังกาย เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์จากบริษัท ไทย แอร์ เอเชีย จากัด ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 จานวน 3
ประเภท รวม 5 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่ จานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องนอนปั่น
จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องลูกตุ้มแกว่ง
จานวน 2 เครื่อง
/เหตุผล...
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เหตุผล
1. เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการออกกาลังกายของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบให้มี
สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ
2. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ 9 “ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”
ขอได้โปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 10 ขอเชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 10 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 11

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สานักปลัดเทศบาล)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ
ขอเชิญท่านรองป้อมเพชรครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รองนายกเทศมนตรี
เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ อ้างถึง หนังสือบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น
จากัด ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือบริษัทสิงห์
คอร์เปอเรชั่น จากัด ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท
บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จากัด ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยนายธราดล
มาลยานนท์ ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล(คาราบาว) เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
นั้ น บั ดนี้ ทางบริ ษัทสิ งห์ ค อร์ เปอร์ เรชั่ น ได้ดาเนินการติ ดตั้ ง กล้ อง CCTV และ
อุปกรณ์ที่บริเวณประติมากรรมปูดา ประติมากรรมไม้มะหาด โดยได้ติดตั้งเครื่อง
บันทึกไว้ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หลักกิโลเมตรศูนย์ โดยให้เทศบาลเมืองกระบี่
เป็ น ผู้ ดูแลเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตลอดจนเพื่อเป็น การติ ดตั้ งดู แลความปลอดภัย ความ
เรียบร้อยของเมืองและนักท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ดังนั้น เทศบาล
เมืองกระบี่ จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติ ขอความเห็ นชอบรับมอบคุ ณภั ณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ…
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1.
2.
3.
4.
5.

หลักการ
ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่และ
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังรายละเอียด
ดังนี้
กล้ อ งแบบหมุ น ได้ 360 องศา Duhun SD-5923os-HN2MP/Outdoor/Zoom
30xOptical จานวน 2 ตัว
เครื่องบันทึก Dahum NVR4416 16 CH with 1080p Realtime live view Harddisk
2 TB จานวน 1 ตัว
UPS Zircon 1000VA จานวน 1 ตัว
ชุดรับส่ง Wireless Engenius ENH 202 จานวน 1 ตัว
ค่าติดตั้งระบบกล้อง+ไฟ-ระบบ Wireless และงานติดตั้งดูผ่านระบบมือถือ จานวน4
ตัว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 123,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เหตุผล
1. เพื่อประโยชน์ในภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองของเทศบาลเมืองกระบี่
2. เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ ยวและประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 9 “ใน
กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติด
พันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 11 ขอเชิญครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นขอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 11 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 12

ญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ ใ ห้ โ รงพยาบาลกระบี่ เ ข้ า ด าเนิ น งานและกิ จ กรรมด้ า น
สาธารณสุข ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (ถนนละงู)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ
ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
/นายป้อมเพชร…
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องขออนุมัติให้โรงพยาบาลกระบี่เข้าดาเนินงานและกิจกรรม
รองนายกเทศมนตรี
ด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (ถนนละงู) เรียน ประธานสภา
เทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่ เทศบาลเมืองกระบี่ มี ศูนย์บริการสาธารณสุ ข เพื่อ
ให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2
(ถนนละงู ) ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารประชาชนตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2554 ซึ่ ง ให้ บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลเบื้องต้นในทุกวันอังคาร นั้น โรงพยาบาลกระบี่ ได้มีหนังสือ ที่ กบ
0032.2/1736 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 (ถนนละงู) โดยแจ้งว่าโรงพยาบาลกระบี่ โดย
กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ านบริ ก ารปฐมภูมิ ได้ ให้ บ ริ การระดับ ปฐมภูมิ แ ก่ ป ระชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีศูนย์แพทย์ชุมชนที่โรงพยาบาลกระบี่ รับผิดชอบตาบล
ปากน้า และยังได้ขยายบริการเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนมาถึงตาบลกระบี่ใหญ่
เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลกระบี่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลกระบี่ซง่ึ มีความพร้อมด้าน
บุคลากร ครุภัณฑ์ เวชภั ณฑ์ และสามารถให้ บริการครอบคลุ มทั้งด้านการรั ก ษา
ส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ จึงขอใช้สถานที่จัดบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
แห่งที่ 2 (ถนนละงู) ของเทศบาลเมืองกระบี่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติฉบับนี้
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ให้โรงพยาบาลกระบี่โดย
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิได้ขอใช้สถานที่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2
(ถนนละงู) เทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อใช้บริการประชาชนตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2560
เป็นต้นไป
เหตุผล
1. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการบริการด้านการตรวจและการรักษา
สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับปฐมภูมิได้อย่างทั่วถึง
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจรักษาด้านสุขภาพ จากบุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลกระบี่โดยไม่ต้องเดินทางไปขอรับบริการ ณ โรงพยาบาลกระบี่
3. เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข อง
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ
155 “ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้สิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน
/หรือสิ่งก่อสร้าง…
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หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหราราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ” จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภา
เทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 12 ขอเชิญครับ
ขอเชิญคุณรุ่งโรจน์

นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้กระผมเห็นด้วยอย่างมาก เพราะขณะนี้โรงพยาบาลกระบี่ในเขตพื้นที่ตาบล
ปากน้าเราก็มีศูนย์แพทย์ชุมชนปากน้าแล้ว และตาบลกระบี่ใหญ่ของเรายังไม่มี เรามี
แต่แพทย์ของเทศบาล ชุมชนของเรายังไม่มีความพร้อมมากถ้าหากศูนย์แพทย์ชุมชน
ลงพื้นที่ตาบลกระบี่ใหญ่ ใช้พื้นที่ศูนย์แพทย์ชุมชนละงูเป็นที่ทาการของศูนย์แพทย์
กระบี่ใหญ่กระผมว่าจะเป็นการดีมาก เป็นการให้ความสะดวกแก่พี่น้ องชาวกระบี่
ใหญ่จะได้ใช้บริการที่มีมาตรฐานขึ้น ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ ท่านอื่นมีไหมครับที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 12
คุณปรีญามีไหมครับ ขอเชิญครับ

นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล สาหรับศูนย์แพทย์ ดิฉันเคยเข้าไปสัมผัสและทางผู้ที่ปฏิบัติงานฝากมาเรื่องของการ
ใช้ส ถานที่ เพราะปัจจุบันการคัดกรองผู้ ป่ว ยที่ ไม่ห นั กในส่ ว นนี้ช่ว ยได้เยอะมาก
เพราะเราคั ด มาจากอ าเภอเหนื อ คลองบ้ า ง จาหลายๆ ที่ บ้ า ง ก่ อ นที่ จ ะมา
โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งแออัดอยู่แล้ว เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลกระบี่
ได้มาก แต่ดิฉันอยากฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารได้พิจารณาเรื่องการใช้อาคาร
ตรงนี้ มีชั้นล่างและชั้นบน ซึ่งปัจจุบันการตรวจสุขภาพจะใช้ชั้นบนต้องขึ้นบันได
อั น ตรายส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยสู งอายุ และผู้ ที่ ไ ปหาหมอเช็ ค ร่ า งกายตรงนี้ต้ อ งมี ส ภาพ
ร่างกายที่ไม่พร้ อมอยู่แล้ว ในการที่จะตรวจดิฉันอยากจะฝากให้ พิจารณาว่า เรา
สามารถที่จะย้ายจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง และชั้นล่างที่ปฏิบัติงานทั่วไปไปอยู่ชั้นบน
แทนได้หรือไม่ คิดว่าเป็นการช่วยเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่จะไปพบแพทย์และไป
ตรวจร่างกาย ขอฝากในส่วนนี้ด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างมากที่ทางเทศบาลเมือง
กระบี่มีน้าใจให้ทางโรงพยาบาลกระบี่ได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณปรีญา สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ
ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
/นายป้อมเพชร...
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอขอบคุณ ทางท่ านสมาชิ กสภาทั้ง 2 ท่าน ที่กรุณาให้ ความเห็ นชอบในเรื่ อ งนี้
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนี้ ได้เปิดบริการมานานแล้วเป็น 2 ชั้น ขณะนี้ชั้นล่าง
เป็นที่ทาการของที่ทาการชุมชนรวมใจชน และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนส่ ว น
ด้านบนนั้นเป็นการบริการของโรงพยาบาลกระบี่ตามที่ได้เสนอญัตติเมื่อสักครู่ แต่
ปั จ จุ บั น นี้ อ ยู่ ข้ า งล่ า งไมได้ เ กิ ด จากน้ าท่ ว มไม่ กี่ วั น ที่ ผ่ า นมาหลายสิ่ ง หลายอย่ า ง
เสียหายต้องปรับปรุงและซ่ อมแซม ส่วนข้อเสนอที่จะให้ชั้นบนลงมาข้างล่าง ก็คง
จะต้องหารือกับฝ่ายต่างๆ ทั้งชุมชน โรงพยาบาล ว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ถ้าหาก
ว่าถามวันนี้แล้วประธานชุมชนรวมใจชนก็นั่งอยู่ตรงนี้ กระผมเข้าใจว่าท่านคงจะ
พอใจแล้วที่ใช้พื้นที่ข้างล่าง และคงไม่อยากจะขึ้นไปข้างบนเช่นกัน อย่างไรก็แล้วแต่
ข้ อ เสนอที่ เ สนอมาขออนุ ญ าตที่ จ ะไปปรึ ก ษาหารื อ กั บ ทั้ ง 3 ฝ่ า ย หากได้ ผ ล
ประการใดค่อยแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชรครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น ชอบกับญัตติระเบียบ
วาระที่ 12 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 13

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ
ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
เมืองกระบี่ เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็ น ชอบรั บ มอบพัส ดุให้ เป็นกรรมสิ ทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ เนื่องด้ว ยบริษัท
ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด โดยนายธนวัช ภูเก้าล้วน กรรมการผู้จัดการ ได้
มอบโต๊ ะ เทเบิ ล เทนนิ ส พร้ อ มอุ ป กรณ์ ใ ห้ กั บ เทศบาลเมื อ งกระบี่ เพื่ อ พนั ก งาน
เทศบาลได้ใช้เป็ นอุปกรณ์ในการออกกาลั งกายอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพพลานามัยที่ดี ประกอบกับตามข้อสั่งการและนโยบายของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ให้ ทุกส่ ว นราชการจัดกิจกรรมออกกาลั งกาย
ทุกวันพุธ ดังนั้นเทศบาลเมืองกระบีจ่ ึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
/หลักการ...

35

หลักการ
ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ เป็น
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ กี ฬ า โต๊ ะ เทเบิ ล เทนนิ ส พร้ อ มอุ ป กรณ์ จ านวน 1 ชุ ด รวมเป็ น เงิ น
5,119.00 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
เหตุผล
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการและนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการ
จัดกิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ
3. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.
2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น
ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ขอได้ โ ปรดน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งกระบี่ เ พื่ อ พิ จ ารณา
เห็นชอบรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 13 เชิญครับ
หากไม่ มี ผ มจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ขอบกั บ ญั ต ติ
ระเบียบวาระที่ 13 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 14

ญัตติเรื่องแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองกระบี่ (พ.ศ.25602562) (กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ
ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองกระบี่ (พ.ศ.๒๕๖๐รองนายกเทศมนตรี
๒๕๖๒) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมือง
กระบี่ด้วยเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมือง
กระบี่ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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/พ.ศ.๒๕๔๘...
พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลและได้
ประกาศใช้ แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๖๐ จึ ง ขอเสนอญั ต ติ เพื่ อ แจ้ ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและ
นาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้ อ ๒๔ “ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
จึงเสนอญัตตินี้เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองกระบี่ทราบตามระเบียบที่กาหนดต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองชาญณรงค์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามรายละเอียด
บ้างครับ หากไม่มี ญัตตินี้เป็นญัตติแจ้งเพื่อทราบนะครับ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15

สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ

ญัตติอื่น ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิโรจน์ หวานดี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือปรึกษา
ประธานสภาเทศบาล ตลอดจนมีเรื่องที่จะเสนอแนะให้ที่ประชุมสภาเทศบาลก็ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณ
เกียรติชัย
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องอยู่ไม่กี่เรื่องครับ คือ
1. เรื่องสุนัขจรจัด ซึ่งกระผมได้พูดไปหลายๆ ครั้งแล้วว่าเป็นปัญหาของคนในพื้นที่
และเป็นปัญหาใหญ่อย่างมาก ไม่อยากเห็นในเขตเทศบาลเรามีสุนัขตายอยู่ข้างถนน
ไม่อยากเห็นว่าชาวบ้านขับรถมอเตอร์ไซค์ ชนสุนัขล้มแล้วแขนหั ก ล้มแล้วมือหั ก
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กระผมไม่อยากเห็นรถยนต์ชนสุนัขแล้วตายอยู่บนท้องถนน เชื่อมั่นในความสามารถ
ของคณะผู้บริหารว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ได้อย่างดีด้วย
/2. พื้นผิวจราจร…
2. พื้นผิวจราจรบริเวณคอสะพานตลาดเหนือ ซึ่งตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ดีพอ จริงๆ กระผมมองว่าควรเทปิดทับให้เต็มพื้นผิวไปเลย ตอนนี้ที่ไปเทประมาณ
1.5 เมตร. ซึ่งผิวจราจรบางส่วนยังเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากฝากให้ช่วยแก้ไขตรงนี้ด้วย
ครับ ปัญหาน้าท่วมในตัวเมืองกระผมเชื่อว่าคณะผู้บริหารแก้ไขได้ แต่อยากจะให้
ช่วยแก้ไขเร่งด่วน เพราะทุกครั้งที่มีฝ นตก ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ที่โดนน้าท่ว มมี
ความเป็นกังวลอย่างมาก แม้แต่ท่านรองนายกก็ยังกังวล เรื่องนี้ถ้าเรามีงบประมาณ
อยากให้แก้ไขเร่งด่วน จุดที่เป็นทางลัดไปสี่แยกบิ๊กเบน ปากซอยจะมีหลุมบ่อ เวลา
รถสั ญจรไปมาตรงนั้น ตอนนี้จะมีเศษหิ น เศษดิน เศษทรายอยู่บริเวณปากทาง
อยากให้แก้ปัญหาตรงนั้นให้ด้วย อันตรายมาก ถ้าหากรถเลี้ยวไม่ระมัดระวังอาจจะ
ชนกับรถที่ย้อนศรมาอีกด้านหนึ่ง
3. เรื่องขอให้ทางเทศบาลเราลดหย่อนภาษีให้ กับประชาชนที่ถูกอุทกภัย เพราะว่า
จุดนั้นบ้านเช่าก็ดี บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ดี ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้ว อยากจะให้
ทางคณะผู้บริหารพิจารณาเรื่องปรับลดหย่อนภาษีให้ด้วยก็ดี
4. ถนนหน้าพลับพลาเกือบทั้งเส้น ชาวบ้านร้องเรียนว่าตอนนี้ยังมีฝุ่นละอองเยอะ
มาก เมื่อวานไปก็โดนด่ามาเพราะไปเดินข้างแถวๆ บริเวณสะพาน ชาวบ้านบอกว่า
ถนนเส้นนี้มีฝุ่นละอองเยอะมาก อยากจะให้เทศบาลเราไปทาการล้างถนนและได้รับ
การร้องเรียนมาว่าคูระบายน้าเส้นนั้นไม่เคยมีการล้าง ขุดลอกคลอง ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
มาก และเขายังพูดว่าไม่เคยมีใครมาล้างคูระบายน้า ถ้าหากไม่ล้างเลือกตั้งสมัยหน้า
อย่ามาเดินหาเสียงแถวนี้ และขอสอบถามว่าในเขตเทศบาลของเรามีโครงการขุด
ลอกล้างคูระบายน้าเป็นโครงการที่มีการทาต่อเนื่องหรือไม่ ก่อนหน้านี้กระผมจาได้
ว่าท่านรองป้อมเพชรเคยพานักโทษมาขุดลอกคลองให้อยู่พักหนึ่ง ซึ่งพอหลังจากนั้น
มีปัญหา ซึ่งตอนนี้ไม่มีการขุดลอกคลองและอยากทราบจากคณะผู้บริหารว่า จะมี
โครงการที่ชัดเจนไหมว่า เดือนหนึ่งขุดลอกคูระบายน้ากี่เส้น ปีหนึ่งทาโครงการขุด
ลอกคูระบายน้าเท่าไหร่อย่างไร
5. และราวสแตนเลสริมเขื่อนที่เราทาใหม่ ตอนนี้มีโดนน้าท่วมและได้ชารุดไปบ้าง
บางส่วน แต่บางส่วนเกิดจากมีคนไปขโมยน็อตสแตนเลสออกไป ซึ่งทาให้ราวรั้ว
สแตนเลสที่มีความแข็งแรงก็โ ดนลดความแข็งแรงลงไป ทาให้เกิดความเสี ยหาย
อยากฝากว่าให้ทางคณะผู้บริหารช่วยแก้ไขเรื่องการถอดน็อตที่มันอ้าเกินไป เพราะ
ใส่ไว้เฉยๆ เมื่อใส่ไว้เฉยๆ มันก็ถอดออกง่ายพวกสแตนเลสนามาขายร้านของเก่าไม่
เกินกิโลละ 35 บาท แต่ความเสียหายที่เกิดกับเราเยอะ รบกวนในส่วนนี้ด้วยครับว่า
ถ้าจะมีการซ่อมใหม่แล้วจะมีวิธีอย่างไรบ้างที่ทาให้มันถอดไมได้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณเกียรติชัย
เชิญคุณรุ่งโรจน์

นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
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สมาชิกสภาเทศบาล

ในญัตติอื่นๆ นี้ กระผมมีเรื่องที่จะนาเสนอผ่านไปถึงผู้บริหาร 4 เรื่องด้วยกัน คือ
1. เรื่องแสงสว่าง ได้มีการร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เรา
/ถนนมหาราช…
ถนนมหาราช เป็นหน้าตาของเมืองกระบี่ของเรากระผมคิดว่าตั้งแต่เริ่มจากทางขึ้น
วัดแก้วย้อนขึ้นมาตลอดจนถึงสานักงานเทศบาลเรา เส้นทางถนนมหาราชควรจะ
เพิ่มหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติม ให้มีแสงสว่าง เป็นหลอดมาตรฐานสีเหลืองถ้าเพิ่มได้คงจะ
ใช้งบประมาณไม่เยอะ และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นประจาเวลา
นักท่องเที่ยวเดินมา มันจะมีแสงสว่างไม่เพียงพอจะมืดมาก ถ้าหากเพิ่มไฟฟ้าได้จะดี
มาก
2. ทางที่ท่านสมาชิ ก สท.เกียรติชัย ได้เอ่ยมาแล้ ว เรื่ องน้าท่ว มหน้า เมื อ งกระบี่
กระผมเคยเสนอและเคยพูดหลายครั้งว่าน้าในถนนมหาราชของเราทั้งหมดจะลงมา
รวมกันที่ลานจอดรถหน้าเรือนและน้าไม่สามารถไหลไปไหนได้ ถ้าหากเราลองเปิด
ท่อหรือวางท่อลอยประมาณ 70 ซม. หรือ 1 เมตร. 2ข้างฝั่งทางน้าพุแล้วเจาะให้
ไหลลงสู่ ทะเล กระผมคิดว่าน้าจะไม่ท่วมขังแน่นอนในเมื่อสายน้าทั้งหมดทั้งถนน
พัฒนา ไหลมาทั้งสิ้นมารวมบริเวณลานจอดรถเรือนแพทั้งหมดเราต้องหาวิธีการจะ
ทาอย่างไรให้น้าไหลระบายออกไปได้ และยังดีกว่าทุกครั้งที่นารถดับเพลิงไปจอด
แล้วสูบน้า กระผมคิดว่ามันสิ้นเปลืองและช้า
3. เรื่องของการเลี้ยงเป็ด เรื่องนี้เคยเสนอผ่านท่านรองชาญณรงค์แล้วครับ ป้าอุบล
ปานุราช ได้ร้องผ่านมาทางเพื่อนสมาชิกว่าปัจจุบันยังมีอยู่ยังเลี้ยงอยู่เหมือนเดิม
4. ในส่วนของงานสงกรานต์ ได้รับทราบจากทางคณะผู้บริหารได้แจ้งว่าขออีกหนึ่ง
ปี ปัจจุบันยังมีการจัดงานต่อเนื่องซึ่งปีที่แล้วกระผมก็เคยกล่าวนาเสนอกับทางสภา
ไปแล้ว และทางฝ่ายผู้บริหารได้ตอบชี้แจงไปแล้ว เพื่อต้องการหารายได้มาพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งกระผมเข้าใจดีและเห็นด้วยในส่วนนี้แต่พี่น้องประชาชนเขา
ล าบากจริ ง ๆ รถก็ ติ ด มากในช่ ว งเทศการสงกรานต์ นี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเยอะท าให้
การจราจรไม่สะดวกที่สาคัญทาให้บ้านเมืองสกปรกไม่น่าดู จึงอยากเลื่อนหรือยกเลิก
ไปได้ยิ่งดี ขณะนี้ป้ายได้ติดตั้งไว้แล้วเสียงร้องเรียนก็เริ่มตามมาอีกไม่กี่วันก็จะมีการ
กางเต็นท์หลังคารับรองว่าในเฟสบุ๊คเทศบาลเราต้องโด่งดังอีกแล้ว ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณสุพรรณ

นายสุพรรณ ภูมิภมร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองประธานสภาเทศบาล วันนี้กระผมมีเรื่องที่จะชื่นชมในการทางานของเจ้าหน้าที่เทศบาล กระผมมองว่าใน
ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทางช่างไฟฟ้าสาธารณะขออนุญาตเอ่ยนามครับ คือ คุณกมล
สุขปาน ซึ่งนาโดยทาง ผอ.กองช่าง กระผมว่าทางหน่วยงานทางานในเชิงรุ กเขา
สามารถที่จะเข้าตรวจสอบในยามค่าคืนว่าไฟฟ้าสาธารณะจุ ดไหนบ้างที่ไม่สว่าง ไม่
เสียหรือดับอะไรอย่างไร ชาวบ้านชื่นชมมากระผมก็ต้องชื่นชมต่อในสภา ในส่วนของ
สมาชิกสภาหลายๆ ท่านกระผมสอบถามไปในเรื่องของไฟฟ้าถนน คุณกมล สุขปาน
ทางานในเชิงรุกกลางค่ากลางคืนก็ขับรถตระเวนไปดูว่า ส่วนไหนมีปัญหา ส่วนไหน
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บกพร่อง กระผมมองว่าต้องชื่นชมทั้งทาง ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ทางาน
แบบนี้ดีครับ ในส่วนของสภาก็ได้มีหน้ามีตาไปด้วยว่า เทศบาลแก้ไขปัญหาพวกนี้
/เพราะในส่วน…
เพราะในส่วนของสภาก็อนุมัติในส่วนของงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ที่สอดคล้อง
ในการทางานของทางช่าง ในส่วนนี้อยากจะฝากท่านประธานสภาชื่นชมให้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุพรรณ ขอขอบคุณแทนนายช่างกมลครับ
มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญคุณ รัชกฤต

นายรัชกฤต สุวรรณเนาว์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องจะเสนอ คือหลายๆ คนคงได้เห็น line ของกองสาธารณสุขฯ ที่เก็บ
ขยะตกค้าง กระผมมีความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ใน line ของกองสาธารณสุขฯ ที่แจ้ง
เรื่องขยะตกค้างกระผมใครขอเสนอให้ทางกองช่างทา line ขึ้นมาเพื่อสะดวกในการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องของหลอดไฟก็มี อายุการใช้งานเท่ากันแต่มันติดตั้ ง ไม่
เท่ากัน เพราฉะนั้นคนที่ได้สัมผัสที่ดีที่สุดคือเจ้าของบ้านแถวนั้นๆ และจะแจ้งผ่าน
ทางสมาชิกมาบ้าง คนอื่นมาบ้าง ถ้าหากมี line เพิ่มขึ้นจะเป็นศูนย์รวม ศูนย์พัฒนา
ได้ดีทีเดียว ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรัชกฤต ในส่วนนี้ยังมี line ไฟฟ้าสาธารณะอยู่สามารถแจ้งได้ครับ
มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญคุณสุนทร

นายสุนทร ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีเรื่องติดตามความคืบหน้า คือ
1. ของบริษทั ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะครับว่า มีความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้ว อยู่
ในห้วงเวลาอีกนานสักเท่าไหร่นั่นคือเรื่องที่หนึ่ง
2. อยากสอบถามถึงแผนงานที่จะขุดลอกคูระบายน้าและแผนที่จะนาน้าออกบริเวณ
แถวเรือนแพ กระผมขอย้าข้อความที่ท่านเพื่อนสมาชิกสภาได้พูดไป อยากทราบว่า
เร็วๆ นี้หรือไม่เพราะเกรงว่าถ้าหากมีฝนตกลงมาแล้วน้าจะระบายไม่ทัน เรื่องของ
การขุดลอกคูระบายน้ากระผมมองแล้วต้องใช้เครื่องจั กรอย่างเดียว ก่อนที่จะซื้อถ้า
เราเช่าสักรอบเป็นตัวอย่างสักนิดก่อนหน้าฝน กระผมคิดว่าจะดีน่าจะชื่นใจว่าเราทา
อะไรที่มีความพยายาม ขอทราบว่าจะทาอะไรอย่างไรกับเรื่องน้าท่วมนี้บ้าง เรื่อง
ของโรงไฟฟ้าบ้าง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุนทร มีท่านอื่นอีกไหมครับ
ขอเชิญคุณ รณภูมิ

นายรณภูมิ เอ่งฉ้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมี 1 เรื่อง ครับว่า บริเวณถนนเจ้าฟ้าตั้งแต่บริเวณตรงหน้าที่ทาการชุมชน
ปากน้าจนถึงบริเวณรั้ววัดแก้ว ตรงจุดนั้นจะมีกิ่งไม้พุ่มได้ปกคลุมรกออกมาจะทาให้
ชาวบ้านที่สัญจรทางเท้าบริเวณนั้น และนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเดิน
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สัญจร ดูแล้วไม่สวยงามจึงฝากถึงคณะผู้บริหารช่วยดูแลแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ
/นายวิโรจน์…
ขอบคุณ คุณรณภูมิ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
ขอเชิญคุณคธา

นายคธา ชัยสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากรบกวนท่านประธานสภาเสนอไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องเสาไฟเกาะกลางถนน
จะมี 2 จุ ดด้ว ยกัน ที่บริเวณกระบี่ เขาทอง ช่ว งสุ ส านจีนช่ว งท้ายเนิ นควนถนน
ดังกล่าวกระผมเคยร้องเรียนไปแล้วและขอบคุณทางกองช่าง เมื่อปีที่แล้วมีรถไปชน
เสาไฟ ไฟขาดสองท่อน ถนนดังกล่าวที่ไปสู่ ถนนท่องเที่ยว ไปอ่าวพระนางมีก าร
สัญจรของนักท่องเที่ยวมาก ไฟเกาะกลางมันขาดไปหน้าร้านอาร์มแอร์ตรงนั้นจะมี
การทาถนนช่วงก่อนๆ ถนนมันไม่ค่อยดีเท่าทีควรมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อย ถนนตรง
นั้นเสาไฟเกาะกลาง ตรงท้ายควนหน้าร้านอาร์มแอร์หายไป 2 จุดครับ ฝากทางคณะ
ผู้บริหารช่วยดูแลด้วยซ่อมแซมแก้ไขให้ด้วย และอีกจุดหนึ่งคือเป็นจุดที่เกิดเหตุ
บ่อยๆ คือเกาะกลางตรงวงเวียนอุตรกิจถ้าเราเริ่มจากโรงเรียนอามาตย์ จะเข้าไป
ทางโรงพัก ตรงบริเวณหัวมุมสามเหลี่ยมจุดนั้นรถจะชนกันเป็นประจาและเสาไฟ
ขาดไปเราได้ ซ่ อ มกั น หลายๆ ครั้ ง กลางค่ ากลางคื น ที่ มี ไ ฟกระพริ บ ถ้ า หากเรา
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่มีความสว่างเพิ่มขึ้นให้ปลอดภัยให้ดูแล้วเห็นชัดจะได้หรือไม่
อย่างไร ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณคธา มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณเกียรติกรณ์

นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีอยู่ประมาณ 3 เรื่อง คือ
1. ก่อนหน้าที่มีการประชุมสภา 3 - 4 ที่ผ่านมา กระผมเคยสังเกตเห็นท่าน
เลขานุ การสภาจะนาเรื่องเก่าๆ ที่เราเคยได้ประชุมสภาที่ผ่ านมาและจะมาตอบ
คาถามว่าที่มีสมาชิกได้ถามไปว่า มีเรื่องอะไรที่แก้ไขไปบ้างแล้ว เรื่องอะไรยังไม่ได้
แก้ไขบ้างต่างๆ กระผมคิดว่าในส่วนนี้มีประโยชน์มาก อยากจะฝากท่านประธานว่า
อยากจะให้ส่วนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ท่านเลขานุการสภาคงจะเข้าใจ
2. เส้นจราจรถนนกระบี่ก่อนหน้านี้เคยพูดไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีโครงการแล้วหรือยัง
ถ้ามีโครงการแล้วอยากจะให้เร่งรัด เพราะเส้นถนนกระบี่ช่วงนี้จะไม่มีเส้นจราจร จะ
มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นขาวแดง ขาวดาก็ตามแต่ ถ้าหากมีโครงการแล้วอยากจะให้
ช่วยเร่งรัดด้วย
3. ในส่วนของคูระบายน้า อยากจะให้ทางเทศบาลเราช่วยกรุณาสงเคราะห์เพราะ
จะมีถนนเกียรติกุล ซอย 2 แยกขวามือซึ่งกระผมเคยพูดไปนานแล้วและเคยปรึกษา
ฝ่ายบริหารแล้วครับว่าก่อนหน้านี้มันจะมีแผนพัฒนาสามปี และได้เงียบหายไปไม่ได้
ทา อยากจะให้ช่วยทาถนนและคูระบายน้าด้วย ตามโครงการจะมี ถนนเกียรติกุล
ซอย 2 แยกขวา ก่อนจะถึงแยกที่เข้าไปชุมชนกระบี่ท่าเรือ ถนนเส้นนั้นเขามอบให้
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ทางเทศบาลมาหลายปีแล้วไม่ต่ากว่าสิบปี และเจ้าของเงิน ที่มอบได้เสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนี้กม็ ีลูกหลานเขามาทวงถาม เรื่องต่างๆ เหล่านี้เมื่อหลายๆปีน้าไม่เคยจะท่วม
/แต่เมื่อไม่นาน…
แต่เมื่อไม่นานมานี้เมื่อมีฝนตกหนักๆน้าจะท่วม คูระบายน้าที่เคยเป็นคูระบายน้า
ธรรมชาติ ตอนนี้กลายเป็นคูระบายน้าที่ตื้นดินทับถมและมีหลายครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบ มี ค วามเดื อ ดร้ อ นเมื่ อ ฝนตกหนั ก ๆ น้ าจะพาดิ น ที่ ก องอยู่ บ นถนนที่
ลาดยางที่ไปยังชุมชนกระบี่ท่าเรือ แต่ก่อนท่าน สท.คธา ชัยสุวรรณ เคยนาดินลูกรัง
ไปถมให้บ้างแล้ว อยากจะขอความกรุณาว่าช่วยทาถนนและคูระบายน้าในซอยนั้น
ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณเกียรติกรณ์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณสุนทร

นายสุนทร ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องทีจ่ ะนาเรียนเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง คือ
1. เรื่องป้ายบอกทางเท่าที่ได้รับฟังปัญหา อยากจะให้ทางเทศบาลช่วยทาป้ายบอก
ทางเส้นเท่องเที่ยวให้ตัวใหญ่ๆ สักนิดหนึ่งให้ถี่ขึ้นเพราะมีเสียงบอกว่าให้ช่วยแก้ไข
ในส่ ว นตรงนี้ อย่ างเส้ นที่ไปอ่าวนางเส้ นหลั กขึ้นไปจากเนินโภคาและไปที่ส ถานี
ตารวจภูธรอยากจะให้ทาป้ายให้ใหญ่ อยากเสนอเรื่องป้ายเช่นกันตรงเส้นทางที่มา
จากถนนวัชระจากแยกโค้งปลาลังเลี้ยวเข้าถนนที่มาเส้นตรง กับเสาไฟรูปช้างตรงนั้น
กระผมคิดว่าถ้าหากเราเขียนว่า เส้นทางป้ายเทศบาลเมืองกระบี่ตรงนั้นขอให้ ทา
ใหญ่ๆ จะดี มากเป็นเส้นทางที่นามาสานักงานของเราโดยตรงเพราะว่าเท่าที่เห็นจะ
มีแต่ป้ายมาสถานธนานุบาล เอาพื้นที่ตรงไหนก็ได้และเพิ่มว่าเส้นทางลัดเข้าทาง
เทศบาลเมืองกระบี่
2. โรงฆ่าสัตว์ที่ตลาดเก่า กระผมสังเกตดูว่าเนื้อหมูมันมีปัญหากระผมได้สอบถาม
เขาว่า ทาไมเนื้อหมูมันช้าเยอะเขาบอกว่าเป็นแบบนี้เยอะเครื่องจักรของเราไม่ค่อยดี
เขาบอกว่ามีเครื่องอยู่ 2 เครื่องใช้อยู่ได้แค่เครื่องเดียวและมีปัญหาอยู่ ณ วันนี้ เนื้อ
หมูมีรอยช้า และอีกเครื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าได้เปิดใช้หรือไม่ มีปัญหาใช้ไม่ได้ไม่ทราบ
จริงเท็จประการใด ขอสอบถามครับ ขอความชัดเจนหากผิดพลาดประการใดต้อง
ของอภัยด้วยครับ และบุคลากรในโรงฆ่าสัตว์ของเราแต่งกายยังไม่ค่อยเซฟตี้ เขา
เป็นห่วงเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร อาจทาให้เสียชีวิตได้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุนทร มีท่านอื่นอีกไหมครับ
ขอเชิญคุณธนวัฒน์

นายธนวัฒน์ ตราเต็ง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากจะทราบความเป็นมาหรือสาเหตุที่ปิดสัญญาณไฟแถวๆ แยกโรงแรมไทยโฮเต็ล
ไม่ทราบว่ามีสาเหตุว่าทาไมถึงได้ปิดสัญญาณ กระผมคิดว่าควรจะเปิดไว้ตลอดดีกว่า
บางครั้งตัดสินใจไม่ค่อยถูกว่าจะหยุดบ้างหรือไปบ้าง บางครั้งบางคราวก็โผล่ไปครึ่ง
คันแล้ว
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณธนวัฒน์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณรุ่งโรจน์

/นายรุ่งโรจน์…
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ยังมีอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับ คือเมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมาที่เราได้ทาเรื่องประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดเส้นทางเดินรถย่านถนนมหาราช ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนที่
มาร่วมหลายๆ คนได้นาเสนอแนวทางหลายแนวทางกระผมเป็นคนสุดท้ายที่กระผม
ได้เคยกล่าวไว้ว่าในย่านถนนมหาราชของเราเปรียบเสมือนเป็นเขาวงกตอยู่ ที่เรามี
ถนนอุ ต รกิ จ ด้ า นหน้ า และถนนมหาราชถ้ า หากพี่ น้ อ งประชาชนอยู่ ใ นกลุ่ ม ถนน
มหาราช วนไปวนมาถ้าหากจะออกไปทางถนนอุตรกิจด้านหน้า จะต้องผ่านหน้าโวค
เส้นทางเดียวที่จะออกได้และต่อไปรถทั้งหมดก็จะไปติดอยู่แถวหน้าโวค จะผ่านออก
ทางมนุษย์โบราณและพ้นไปออกทางเสือเขี้ยวดาบ ซึ่งจะยุ่งยากทั้งหมด กระผมได้
นาเสนอว่าถ้าจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ให้นาเสนอว่าถ้าเป็นรูปแบบที่เรากาหนดมาก็เห็น
ด้วย แต่ให้ถนนพัฒนา มหาราชซอย 8 ให้เป็นโทลเวย์วิ่งได้ 2 ทาง และพี่น้องใน
กลุ่มมหาราชทั้งหมดก็จะไม่ติดในเขาวงกตนี้สามารถออกได้ทั้งถนนพัฒนาและเส้น
มนุษย์โบราณไม่ต้องไปรวมไปติดกันแถวหน้าโวค และคิดว่าเส้นทางนี้มีความกว้าง
พอที่จะให้วิ่งโทลเวย์ได้เพียงแต่ใช้กฎจราจรให้เข้มแข็ง ห้ามจอดห้ามชะลอ 2 ฝั่ง
ของเส้ น นี้ จ ะสวนกันได้และลดการจราจรได้ ณ ตามรูปแบบผั งเมืองย่านการค้า
มหาราชเราถ้าหากไม่ออกเส้นพัฒนาแล้วจะต้องไปรวมที่หน้าโวค เกิดความวุ่นวาย
แน่นอนครับ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ เชิญคุณเกียรติชัย

สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ทราบมาว่าซอยถนนข้างอินเลิฟ ทางเจ้าของเขาได้มอบให้ทางเทศบาลเราแล้ว
อยากจะขอความอนุเคราะห์ทางคณะผู้บริหารช่วยขยายผิวจราจรที่เขาเพิ่งจะมอบ
ให้เรา ไม่ต้องถึงกับลาดยางแค่เป็นหินคลุก เพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวก
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณเกียรติชัย มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณปรีญา

นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับเรื่องถนนหน้าพลับพลา บริเวณสะพานที่น้าท่วมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาการ
ซ่อมแซมตรงนี้ ถ้าท่านเดินทางสัญจรท่านจะเห็นว่ารถใช้สัญจรจานวนมาก แต่คอ
สะพานแถวนั้นไม่ทราบว่าจะทาอย่างไรให้มันเรียบๆ เดิมตอนนี้ยังเป็นหลุมเป็นเนิน
อยู่ ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยไปเสริมไปแต่งให้สามารถขับรถได้ปลอดภัย และเรื่อง
ถนนเมืองเก่าที่ซอยถัดจาก พีเค อารี น่า ที่มีสนามฟุตบอลถัดไปหนึ่งซอยหน้าบ้าน
ของโกธรแต่ ก่ อน ไปซ่อมแล้ ว แต่ อ ยากจะให้ งบประมาณนี้ที่ ผ่ านแผนพัฒ นามา
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

หลายๆ ปีแล้วอย่าให้โยกไปไหนแต่อยากให้ลงมือทา เพราะเวลาเราไปเยี่ยมเยียน
เขาก็ฝากบอกมาตอนนี้เขาก็ช่วยตัวเองอยู่ขอฝากด้วย ขอบคุณค่ะ
/นายวิโรจน์...
ขอบคุณ คุณปรีญา
ขอเชิญท่านรองชาญณรงค์ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตท่านประธานได้ตอบข้อแสดงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก ก่อนที่จะ
ตอบคาถามในส่วนนี้ขอสรุปจานวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือประชาชนทั่วไปจะไปเยี่ยมชมจานวน 827 คน
จานวนคณะศึกษาดูงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่จานวน 4,793 คน รวมเป็น
45 คณะ ในภาพรวมทั้งหมดจานวนผู้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีจานวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 89,932 คนจานวน
คณะศึกษาดูงานทั้งหมด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2560
ปัจจุบันนี้มีจานวน 73,497 จานวนคณะ 913 คณะ มีกิจกรรมรวมๆแล้ว 42
กิจกรรม
- ในเรื่องของสุนัขจรจัดของท่าน สท.เกียรติชัย จากข้อมูลย้อนหลังที่มีผู้มาเขียน
คาร้องในเรื่องของสุนัขอยากเรียนว่า คาร้องที่ได้รับแล้วคือคาร้องในเรื่องเหตุ
ราคาญ มี 1 ราย เจ้าของบ้านได้เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านจานวนร่วมสิบตัว มีผู้อาศัย
ข้างเคียงประกอบธุรกิจ มาแจ้งศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองกระบี่เพื่อจะให้
แก้ปัญหาในเรื่องของสุนัขที่สร้างเหตุราคาญให้ ซึ่งในขณะนี้เราได้มีการดาเนิน
ตามขั้นตอนโดยการแจ้งไปทางผู้เลี้ยง ผู้เลี้ยงไม่ปฏิบัติตามก็เรียกมาปรับตาม
กฎหมายประมาณ 2 พันบาท ตอนนี้จะมีการดาเนินการต่อซึ่งจะสรุปภายในสิ้น
เดือนนี้
- เรื่องคาร้องสุนัขที่กัดคน ตอนนี้เราแก้ปัญหาไปประมาณ 3 จุด ที่ผ่านมามีจุด
บริเวณ ซอย 2 ซอยอาณาจักร และบริเวณซอยร้าน Advice สอบถามไปแล้ว
ปรากฏว่าเป็ นสุ นัขที่มีเจ้าของ เนื่องจากพอไปกัดคนผู้ เสี ยหายไปแจ้งความ
ตารวจดาเนินการ เจ้าของก็ไม่รับ กระผมได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจ ไปตรวจว่า
เป็นของใคร และหมอนพราชย์ก็ได้ลงพื้นที่ ไปดูแล้ว ในพื้นที่มีอยู่ 3 ตัว และได้
ถามหาเจ้าของ เจ้าของเขาก็รับผิดชอบ และอีกตัวไม่มีคนรับเป็นเจ้าของแต่มี
คนให้ อาหารอยู่ ส่ ว นสุ นัขจรจัดเรามีข้อมูล จากคาร้ องคื อในหลายๆ จุดเรา
สามารถจับออกจากพื้นที่ไปแล้ว และมีการทาหมันส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจับไป
แล้วมีคนขอไปเลี้ยงหลายราย และได้ทาบันทึกไว้ให้ ให้เขาพาไปเลี้ยงอย่างไรก็
แล้วแต่อาจจะมีปัญหาอยู่บางจุด ซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมของเจ้าของเองที่ชอบ
ปล่อยสุนัขออกมา พฤติกรรมจะแก้ยากแต่ก็แก้ได้ในส่วนนี้จะดูให้อีกครั้งหนึ่ง
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หากเพื่อนสมาชิกมีจุดไหน ให้แจ้งมา ตอนนี้เรามีศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมือง
กระบี่ ซึ่งได้เปิดไปโดยท่านนายกมอบหมายให้กระผมเป็นประธาน
/คณะกรรมการ...
คณะกรรมการศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองกระบี่
- เรื่องของการเลี้ยงเป็ด เราดาเนินการมาตลอดแต่เห็นใจกับผู้ประกอบการ ตกลง
กันว่าสิ้นเดือนมีนาคมนี้ให้เขารื้อถอนออกไปให้หมด จริงๆ ตามกฎหมายตรงนั้น
เลี้ยงไม่ได้ ไม่ได้เป็นพื้นที่ ที่เลี้ยงสัตว์ ในเดือนมีนาคมถ้าเขายังไม่เลิกเลี้ยงคง
จะต้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
- เรื่องของโรงฆ่าสัตว์ที่คุณสุนทรบอกว่า ทาไมมันเป็นจ้าที่ผ่านมาบางรายจะใช้ไม้
ตีหัวสัตว์แล้วจะเจาะคอ ตอนนี้เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎของปศุสัตว์ตอนนี้เราใช้
เครื่องช็อต บางคนช็อตไม่ได้จังหวะทาให้เส้นเลือดบางส่วนตรงสะโพกตรงขา
หนีบเป็นที่ผ่านของเส้นเลือดใหญ่มันจะช้าทาให้เป็นจ้า แต่ไม่ได้อันตรายและให้
อยากเรียนให้ทราบในส่วนนี้ และได้กาชับหมอนพราชย์ไปแล้ว กระผมได้นัด
ท่านปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขฯ และกระผมจะไปตรวจโรงฆ่าสัตว์ ไปให้
ความรู้ความเข้าใจในการช็อตหมูตา่ งๆ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท่านรองชาญณรงค์
ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ส่วนใหญ่แล้วคงจะมีเรื่องใกล้เคียงกัน ขออนุญาตที่จะตอบไปในภาพรวม สาหรับ
เรื่องที่หลายคนเป็นวิตกกังวลคือเรื่องน้าท่วม ซึ่งเราเองให้ ความสาคัญในเรื่ อ งนี้
ค่อนข้างสูง ขณะนี้การแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เราได้ไปให้ข้อมูลไว้แล้วที่กรุงเทพฯ และเขาได้
ลงพื้น ที่มาดู ใน 7 – 8 จุด เดิมทีเขาก าหนดไว้ว่ าจะให้ ง บประมาณในการ
แก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมประมาณ 200 ล้านบาท จากการได้ลงพื้นที่ได้เห็นสภาพ
ความเป็นจริงจากข้อมูลที่เราให้จากการทาประชาพิจารณ์ต่างๆ วันนี้เขาเพิ่ม
ให้เป็น 800 กว่าล้านบาท บริเวณตลาดเก่าให้ความสาคัญค่อนข้างมากหน้า
เรือนหน้าก็ให้ความสาคัญค่อนข้างมาก ถึงขนาดว่าเรียนถามท่านนายกว่าจะ
เป็นไปได้ไหมว่าจะเวนคืนที่ดิน ที่ตลาดเก่าในส่วนที่เว้าที่ซัมซุงเขาจะเวนคืนตึก
จากด้านฝั่งตรงข้ามตัดตรงมาตรงนั้นเลย ใช้เงินเยอะแต่จะเป็นไปได้หรือไม่นั่ น
คือ 800 ล้านบาท ที่เขาจะให้มาในส่วนนี้ของเทศบาลเองนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
หลายจุดที่แก้ปัญหาอยู่ตอนนี้ คือ ตลาดเก่า หน้าวัดโภคาฯ หลังตลาดป้ากัญญา
งบของจังหวัด 14 ล้านาบาท ไม่รวมของเรา 2 ล้านบาทที่แก้ปัญหาไว้แล้วไม่
รวมกับของกรมโยธาที่จะให้มาอีก 800 ล้าน ซึ่งขณะนี้ได้ผู้ประกอบการแล้ว
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กาลังดาเนินการอยู่ จะฝังท่อจากหลังศักดิ์สยามเอาท่อมาลงกลางถนนตลอดจน
เกาะกลางถนน นั่นคือสิ่งที่เห็นง่ายๆ ใน 14 ล้านบาท มันมีหลายสิ่งหลายอย่าง
/หลายตัวที่…
หลายตัวที่ต้องเข้าไปดู ส่วนหน้าเรือนแพนั้นก่อนที่งบประมาณของกรมโยธาจะ
มา ได้ 6 แสนบาท เพื่อแก้ปัญหาไปก่อน ซึ่งได้เรียนให้ท่านรองสุรเดชา ได้รับ
ทราบแล้ ว และสภาแห่ ง นี้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ก าลั ง หาผู้ ป ระกอบการอยู่
เพราะท่านรองสุรเดชา เจอ 2 เด้ง คือ เป็นผู้ที่ประสบภัยตรงนั้น และเป็นรอง
นายก ถ้าไม่ทาอะไรเลยตรงนั้นคงจะมีปัญหาแน่นอน วิธีการคือ จากห้างทอง
เวียงทอง พอข้ามถนนไปฝ่ายตรงข้ามที่ท่านสมาชิกพูดในลานจอดรถว่า อย่าให้
น้าท่วมขังอยู่บนลานจอดรถ ให้น้าระบายได้ การจะเอารถดับเพลิง มาฉีดอะไร
ต่างๆ ไม่เป็นผล เพราะฉะนั้นท่านนายกให้ทางกองช่างออกแบบ ฝังท่อเลียบ
คันหิน ตั้งแต่ป้อมตารวจ มาถึงท่อที่ลอดหน้าธนาคารกรุงเทพ ลอดมามีบ่อพัก
13 บ่อ บ่อขนาด 80X80 นั่นหมายความน้าที่มาจากมหาราชมอเตอร์ไซด์จาก
พัฒนาประชาชื่นหรือถนนเส้นต่างๆ มาอยู่ตรงนั้น น้าที่เคยกองอยู่บนผิวจราจร
พอมาถึงตรงนี้ จะลงในท่อนี้ทั้งหมดและลงท่อหน้าธนาคารกรุงเทพและก็ลงสู่
ทะเล และกาลังจะดาเนินการในไม่กี่วัน
2. ได้ฝากให้ทางกรมโธยาธิการและผังเมืองได้ทาถนน Bypass คือทางด่วนนั่น
หมายความว่าให้เจาะคันหินไปเลย ให้เสมอผิวจราจรผ่าใกล้ๆ กับบริเวณน้าพุ
และไปลงทะเล เหมือนที่ทาที่เกาะกลางที่เราเจาะเกาะกลาง ต่อไปนี้ถ้าหากฝน
ตกขนาดไหนก็ แ ล้ ว แต่ น้ าไม่ ขั ง แน่ น อนตรงหน้ า เรื อ นแพ คื อ สิ่ ง ที่ เ ราให้
ความสาคัญเรื่องนี้ 2 อย่าง อย่างที่ 1 เทศบาลเมืองกระบี่ดาเนินการเอง อย่าง
ที่ 2 คือ กรมโยธาฯ ดาเนินการ และอีกส่วนหนึ่งคือถนนสายหลักๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น ถนนกระบี่ ถนนวัช ระ ถนนมหาราชผิ ว จราจรเสื่ อมสภาพแล้ ว เส้ น ทาง
การจราจรก็ไม่ดี ขณะนี้กลุ่มจังหวัดให้งบประมาณมาแล้ว 76 ล้านบาท เพื่อ
ดาเนิ น กาปรั บผิ ว จราจรทั้ง 3 สาย พร้อมตีเส้ นจราจรทั้ง หมดในปี 2561
เรื่องราว เรื่องรั้วที่ตลาดเก่ามันพังเพราะกระแสน้าส่วนหนึ่ง แต่พังเพราะอีกคน
บางคนไปขันน๊อตตัวเมียนั้นออก แล้วเอาไปขายได้ไม่กี่สตางค์ทาให้เกิ ดการ
ชารุดเสียหาย โครงการนี้เป็นโครงการของกรมโยธาฯ เจ้าของเรื่องจะต้องซ่อม
แต่เนื่องจากเรื่องนี้เกิดจากภัยธรรมชาติ เขาไม่ซ่อมเพราะฉะนั้นเทศบาลเมือง
กระบี่จาเป็นต้องดาเนินการเข้าไปซ่อมเอง คงจะไม่กี่วัน
- เรื่องของราดยางถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มันมีข้อจากัดอยู่ค่อนข้างมาก เมื่อก่อน
นี้บริษัทในเทศบาลเมืองกระบี่รับลาดยางรู้จักกัน คุ้นเคยกัน สนิทกัน แผลใหญ่
ไปขอได้ ไปซื้อได้ วันนี้พอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ทาลาบาก เพราะยาง
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แอสฟัลท์ติกที่เราซื้อมาเป็นถุงเล็กๆ หยอดตรงโน้นที ตรงนี้ที ใช้เครื่องแต่ที่หัว
สะพานเป็นแผลขนาดใหญ่ต้องให้ยางขนาดมาก ท่านนายกก็เลยขอเพื่อนๆ ของ
/ท่านนายก…
ท่านนายก เขาก็ได้ให้มา 10 ตัน ให้ทาง ผอ.กองช่าง ให้หัวหน้าบรรจบไปรับมา
และมาปะ ปะตรงนั้น รีบปะรีบทา หน้าสะพาน หน้าพลับพลา และเลี้ยวมาที่อิน
เลิ ฟ ต้องรี บ ทาหลายๆ จุด หากทานานๆ ไม่ได้พอยางเย็นใช้การไม่ได้ นี่คือ
ข้อจากัด เพราฉะนั้นจุดใหญ่ต้องหากันว่าเวลาใดที่บริษัทใหญ่ๆ ผสมยางก็ไปขอ
ซื้อเขาบ้าง ถ้าเขามีงานในเขตเทศบาลเขาก็ให้ฟรีๆ ถ้าเขามีงานข้างนอกก็ต้อง
ซื้ อ เขา แต่ ไ ม่ ใ ช่ ข องง่ า ยๆ หลายอย่ า งที่ เ ราท ากั น เราทุ่ ม เทเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
เทศบาลเหนื่อยทุกคน งานมากมายที่สุมอยู่ไม่ใช่เฉพาะงานที่ทาให้กับเทศบาล
อย่างเดียว แต่หน่วยงานของคนอื่น ของทางราชการอื่น ขอมามากมายก่ายกอง
กระดาษแผ่นเดียวขอเทศบาลเรื่องโน้น เรื่องนี้ รวมแล้วหลายๆ เรื่อง เราก็ต้อง
ตอบสนองไป เจ้าหน้าที่บอกทาไม่ทันท่านนายกบอกต้องทัน ต้องทาต้องให้เขา
ต้องช่วยเหลือดูแลเขา มันเยอะมากในสิ่งที่ต้องทา ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้
ชื่ น ชมกองช่ า ง โดยเฉพาะไฟฟ้ า ท าจนหั ว ขึ้ น ควั น อะไรต่ า งๆ ก็ ช่ า งโน้ ต
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใช้งานกันได้ Line มีทุกคน Line เข้ามาเราก็ดูแลให้เร็วบ้า ง
ช้าบ้างแต่ยืนยันว่าทุกงานทุ่มเทหมด ไม่ได้ปล่อยปะละเลย อย่างไรก็แล้วแต่ แต่
ขอให้เป็นหน้าที่ของทางสมาชิกสภาต้องทางานร่วมมือร่วมกันอย่าท้อแท้ อย่า
เหนื่อยหน่าย ให้โทรมาแจ้งมาในส่วนที่ล่าช้าต่างๆ บางครั้งสั่งการไปแล้วเขาทา
เรื่องโน้นไม่ทันเสร็จสั่งเรื่องนี้ก็ยกเรื่องนี้มา ไปทาเรื่องโน้น มันทาให้ไม่ติดต่อแต่
ทุกสิ่งทุกอย่างเราทางานได้อย่างเต็มที่แล้ว และขอให้ทางสมาชิกสภาดูแลใน
เขตที่ดินในพื้นที่ของตัวเองให้มากจุดอะไรต่างๆ ที่เราบริการได้ก็จะบริการ เมื่อ
สักครู่ท่านสมาชิกสภาพูดว่า ซอยเกรียติคุณเลี้ยวขวาแถวนั้นถ้าหากจาไม่ผิด
หลายปีมาแล้วไม่ได้ทาให้บ้านอาจารย์เหมวรรณใช่หรือไม่อย่างไร ตรงนั้นทา
ไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการ คือทางออก ออกไม่ได้ เพราะที่ของโวคไปซื้อแล้ว
ปิดไว้ แต่ถ้าไม่ใช่ตรงนั้นก็ให้พาไปดู รบกวนท่านสมาชิกสภาในส่วนที่ไม่ชัดเจน
ให้ช่วยคุยกับกระผม และจะไปด้วยกัน ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
ขอเชิญท่านรองสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ในส่วนที่มีคาถามว่าเทศบาลลดภาษีให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้าท่วมได้ไหม ตอบ
ด้วยความภาคภูมิว่า ลดไม่ได้ เพราะว่าหากจะลดภาษีให้ต้องมีระเบียบออกมาเขา
ต้องประกาศ เพราฉะนั้นหากไปลดให้เราจะผิดทันทีครับ ขอบคุณครับ
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรเดชาครับ
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

/นายกีรติศักดิ์…
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เรื่องของโรงงานไฟฟ้าขยะ เราได้ประกาศไปแล้ว 3 ครั้ง และยังไม่ได้ผู้
มาร่วมทุนทั้ง 3 ครั้ง คือในการประกาศ TOR ของเรานั้นเราประกาศบอก
ว่าขยะไม่น้อยกว่า 100 ตัน เมื่อขยะไม่น้อยกว่า 100 ตัน การลงทุนที่จะ
มาสร้างโรงไฟฟ้าต้องใช้เงิน หลายร้อยล้านบาท ทางธนาคารเขาเห็นตัวเลข
ว่าถ้าขยะไม่น้อยกว่า 100 ตัน ผลิตขยะได้ไฟฟ้าได้ ไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ซึง่
ดูแล้วไม่คุ้ม ผลที่สุดวันนี้เราได้ประชุมกันเพื่อหาข้อสรุปว่า จากการที่ได้มี
การอนุมัติให้เราผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิงนั้นได้ 4.4 เมกะวัตต์
นั้นจะต้องใช้ขยะถึง 450 ตัน คือตันละ 1 เมกะวัตต์ เป็นอย่างนี้แล้วได้มี
การพิจ ารณาหารือกันเมื่อสั กครู่ สรุปว่าขยะในนี้เป็นวาระแห่ งชาติเมื่อ
อาทิตย์ก่อน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้มาประชุมและได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติ เพราะมี พ.ร.บ. ความสะอาดที่ออกมา กาหนดไว้ว่าทั้งประเทศนี้
76 จังหวัด กทม. ไม่ใช่จังหวัด 76 จังหวัด จะต้องมีศูนย์กาจัดขยะรวมของ
จังหวัดรวม 1 แห่ง ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดนั้น ห้ามมีการกาจัดขยะ
โดยวิธีการฝังกลบ หรือใดๆ ก็ตาม สรุปว่ากระบี่เราทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น
เกาะพีพี เกาะลันตา ทุกแห่งต้องได้รับคาสั่งจากจังหวัดให้มีการปิดฝังกลบ
บ่อขยะห้ามใช้จะต้องนาขยะทั้งหมดมาที่บ่อฝังกลบขยะรวมของเทศบาล
เมืองกระบี่ คือที่ฝังกลบขยะรวมของจังหวัดโดยเทศบาลเมืองกระบี่ในส่วน
นี้ภายใน 2 – 3 ปี ขยะทั้งหมดจะต้องมาที่ศูนย์กาจัดขยะของเรา ตัวเลข
ตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่ มีความเป็นจริงในการผลิตไฟฟ้า 4.4 เมกะวัตต์ คือ
ถ้าทั้งจั งหวัด 400 กว่าตัน จะผลิ ตได้ 4.4 เมกะวัตต์ แต่ในขณะนี้นั้ น
ตัวเลขมันยังไม่ใช่ ตัวเลขอยู่ที่ 177 ตัน/วัน ในส่วนนี้เองมันเป็นตัวเลขที่
ทางธนาคารนั้นเขาไม่ปล่อยให้กู้เงิน จึงเป็น บทสรุปว่า การที่จะก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจากขยะให้เดินได้ เพราะเป็นแรงจูงใจในการดาเนินการและเป็น
ส่วนหนึ่งที่ธนาคารนั้นจะได้ปล่อยอนุมัติเงินกู้ให้กับผู้ร่วมทุน เราก็บอกว่า
ขยะที่มีอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ตันก็ให้เข้ามาในการกาจัด อีกส่วนหนึ่งคือขยะ
ที่เรามีอยู่ 600 แสน เราขอให้เขานามาในการผลิตไฟฟ้า โดยบอกว่าการ
เอาขยะเข้ า ไปนั้ น เดิ ม ที นั้ น มี ค วามเป็ น ห่ ว งว่ า ทางส านั ก งานตรวจเงิ น
แผ่นดิน บอกว่าขยะเป็นทรัพย์สินการจะเอาทรัพย์สินไปให้ใครนั้นไม่ ได้
ต้องมีรายได้เกิดขึ้นกับเทศบาล แต่กระผมชี้ให้เห็นว่าขยะที่เราเข้าไปแต่ละ
วันนั้น เขามีค่ากาจัดขยะจากการผลิตไฟฟ้า เช่นยกตัวอย่างว่า ขยะ 1 ตัน
เอาเข้าไปในโรงงาน เขาจะคิดค่ากาจัดคือเอาไปเผา 300 บาทยกตัวอย่าง
เป็นต้น เพราะฉะนั้นขยะที่เรามีอยู่กี่ตันก็ตาม เช่น 170 ตันก็เข้าไปวันหนึ่ง
เอา 170 ตันคูณกับ 300 ก็ออกมา 5 หมื่นกว่าบาท ทีนี้เราบอกว่าเมื่อ
ขยะยังไม่พอในการผลิตไฟฟ้า 4.4 เมกะวัตต์ ก็เอา 6 แสนตันเข้าไปใช้ แต่
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ใน 6 แสนตันนั้นคุณอย่าคิดค่ากาจัดของเรา คือ ตันละ 300 บาท หากคิด
ตันละ 300 6 แสนตันก็เป็นเงิน 180 ล้านบาท แต่ในเงื่อนไขบอกว่าเมื่อ
/คุณเอาขยะ...
คุ ณ เอาขยะไปแล้ ว คุ ณ ต้ อ งท าการฝั ง กลบบ่ อ ขยะ คื น พื้ น ที่ ใ ห้ สู่ ส ภาพ
ใกล้เคียงของเดิมพร้อมที่จะให้เทศบาลปลูกต้นไม้สร้างเป็นสวนสาธารณะ
ส่วนนี้เราจะประกาศเพื่อเชิญชวนให้คนที่สนใจนั้นได้เดินหน้าในการทา
โรงไฟฟ้า ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงได้คือความคืบหน้า เมื่อวันจันทร์ TOR มีการ
ประกาศให้มาร่วมทุนกันอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของงบประมาณที่มีการถามว่า
ถนนสายที่แยกจากถนนสายเมืองเก่ารวมกันแล้วได้ 4 ล้านกว่าบาท ที่เรา
ตั ด มาเพื่ อ เอาไปให้ โ รงเรี ย นก่ อ น เพราะมี ค วามจ าเป็ น ในการก่ อ สร้ า ง
เร่งด่วนแต่ส่วนงบที่เราจะทาต่อไปนั้น ต้องมี เงินในส่วนอื่นที่จะเอามาลง
เช่น เรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ให้ความมั่นใจว่างบส่วนนั้นเราจะคืน
ให้ ในส่วนของการทางานยุคนี้ ปัจจุบันเป็นยุคที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจกับ
รัฐบาลก่อนหน้านี้ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การของบประมาณค่อนข้าง
ที่จะยาก ขอแล้วขออีกไมได้แต่ในยุค 4 – 5 ปีที่ผ่านมาจากที่มีงบกลุ่ ม
จังหวัดบ้าง ก็มีงบประมาณที่ลงมาจากท้องถิ่นมากพอสมควร เช่นในเรื่อง
การสร้างศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน และได้งบประมาณมา 120 กว่า
ล้าน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเลือกตั้งมีการปฏิวัติขึ้นมารัฐบาล
ที่มาจากทาปฏิวัตินั้นในยุคนี้ไม่เหมือนกับรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง ที่ไม่
เหมือนคือ รัฐ บาลที่มาจากการเลื อกตั้งส่ ว นใหญ่จะมีส มาชิกของแต่ ล ะ
พรรคมาเป็นรัฐ บาล งบประมาณส่ ว นใหญ่ แล้ ว เขาจะไปลงในส่ ว นของ
จังหวัดที่เขามีสมาชิกสภาเต็มสภา เราทราบกันว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่
พอมายุคนี้ เงินนั้นมาไม่น่าเชื่อ คราวก่อนเราได้รับของงบกลุ่มจังหวัด 300
กว่าล้านบาท หลังจากนั้นมา 500 กว่าล้านบาท งบจังหวัดได้แค่ 100
กว่าล้านมาเป็นเกือบ 200 กว่าล้านบาท มาปีนี้มีงบประมาณมา 5 พันล้าน
ใน กลุ่ม 5 จังหวัด และนั่นคืองบจังหวัดในส่วนของครั้งสุดท้ายต่อไปนี้จะ
เป็นงบของภาค ภาคนั้นแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคใต้ 2 ภาค ภาคใต้ตอนล่าง
ภาคใต้ ต อนบน เราอยู่ ภ าคใต้ ต อนบน ในส่ ว นตรงนี้ เ องขณะนี้ มี เ งิ น
งบประมาณมามากมาย เงินที่เห็ นยกตัว อย่างเช่น ทาถนนของกรมทาง
หลวงชนบท ได้มา 700 ล้านบาททานอกเขตเทศบาล มาถึงตอนนี้แล้วเรา
รู้ว่าวิธีการในการของบประมาณโครงการต่างๆ ต้องเตรียมรองรับไว้เมื่อ
สักครู่ท่านรองกิจจาบอกว่า จะมีงบอีกตัวหนึ่งให้ รีบเตรียมตัวไว้อีก 1.1
หมื่นล้านบาท ที่จะลงมา คราวนี้เราต้องเตรียมแล้วว่า 2 – 3 วันนี้ก็แจ้งไป
ทาง ผอ.กองช่าง ว่างบประมาณอะไรที่เราเตรียมการไว้แล้วที่สามารถจะขอ
งบประมาณได้ให้เตรียมไว้ก่อน ในปีนี้นั้นงบประมาณต่างๆ ที่ลงมานั้นอย่าง
มากมาย งบของกรมโยธาฯ ที่มาทาเรื่องของโครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วมมี
หลายเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นกระบี่น้อย เขาพนม ปลายพระยาเมืองกระบี่
และโยงมาถึงทางด้านไสไทย เราได้รับจาก 200 ล้านบาทมาเป็น 800
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ล้านบาท และเขื่อนที่ได้ทามาแล้ว 444 เมตร. จะมีเพิ่มมา 856 เมตร.ใช้
เงินเกือบ 100 ล้านบาท เรื่องงบประมาณของเทศบาลเองเรามีเงินไม่มาก
/แต่เราต้อง…
แต่เราต้องใช้อย่างเต็มที่และสมประโยชน์ หลายครั้งหลายคราวอาจจะ
เห็ น ว่ า ท าไมในส่ ว นนั้ น ต่ า งๆ ไม่ ท าบ้ า ง เพราะเงิ น ไม่ มี ก็ ท าไม่ ไ ด้ แต่
งบประมาณส่วนใหญ่ที่จะขอขณะนี้เราโชคดี ในเรื่องถนนวัชระเราได้ขอ
งบประมาณไปทั้งหมด 36 ล้านบาท ในการก่อสร้างคูระบายน้าทางเท้า
ตั้ ง แต่ สี่ แ ยก คลองจิ ห ลาด ไปถึ ง โค้ ง ปลาลั ง อี ก ไม่ กี่ วั น คงจะอนุ มั ติ
งบประมาณมาและสามารถดาเนินการได้ อีกส่วนหนึ่งที่เห็นหน้าสุสานคน
จีนนั้น เราได้งบประมาณไปแล้ว 10 ล้าน ที่ดาเนินการไปเบื้องต้นวันนี้อีก
15 ล้านบาทที่ให้ทางกรมทางหลวงชนบทนั้นได้เข้ามาดาเนินการ นอกจาก
ในส่ ว นนี้ แล้ ว สิ่ งหนึ่งที่เราทาในขณะนี้ การส่ งเสริม ให้ เ มื องนั้นเป็น เมื อ ง
ท่องเที่ยววันนี้หลายๆ อย่างประสบความสาเร็จเรื่องของงานศิลปะในปีนี้
อีก 2 – 3 ถัดไปจะมีการแข่ง ขัน การสร้า งงานศิล ปะ Krabi art olympic
กระผมได้ไปร่วมในการเปิดตัวร่วมแถลงข่าวเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อนที่ กรุงเทพฯ
และเมื่อวานกระผมได้มีส่วนร่วมในการไปที่จังหวัดสงขลา มหาวิ ทยาลัย
ทักษิณที่มีศิลปินแห่งชาติสัญจร เขาแจ้งมาแล้วว่าปีหน้า ศิลปินแห่งชาติจะ
มาสัญจรที่นี่ ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่เราได้สร้าง และเกิดการต่อยอด
ไปสู่ระดับโลกที่เราได้แจ้งไปแล้ว ในส่วนของเมืองนั้นเมื่อเราสร้างศิลปะ
สร้างประติมากรรมต่างๆ ยังขาดความสวยงาม เช่นถนนสายหลักของเรา 3
สาย คื อ ถนนอุ ต รกิ จ มหาราช และวั ช ระ ยั ง ขาดความสวยงามเราขอ
งบประมาณไป 30 ล้ า นบาท ในการตกแต่ ง เกาะกลางถนนให้ มี ค วาม
สวยงาม สายละ 10 ล้าน ซึ่งเราโชคดีเจอคนที่เขาเป็นภูมิสถาปัตย์ เขาให้
ความกรุ ณ าได้ ใ ห้ ค วามชี้ แ นะและมาช่ ว ยร่ า งแบบแปลนให้ ว่ า การที่
ดาเนินการต่อไปนี้นั้นทั้ง 3 สาย ควรจะทาอย่างไรให้มีความสวยงาม เช่น
ถนนสายอุตรกิจนั้น เกาะกลางที่เรามีต้นสนอยู่ตลอดสาย มี ต้นปาล์มอยู่
บางส่วน บริเวณใกล้ๆ สามแยกตลาดเก่า เขาบอกว่าสายนี้นั้นต้องย้ายไม่ใช่
ตัดทิ้งต้องย้ายไปปลูกที่ใหม่ตรงไหนควรจะปลูกต้นสน ก็เอาต้นสนไปปลูก
ในสายนี้ในความคิดคือว่าในส่วนของสีสันต่างๆ นั้นยังไม่มี เพราะฉะนั้น
ต้ น ไม้ ที่ เ ขาแนะน าจะมี ต้ น เหลื อ งปรี ดิ ย าธร ราคาไม่ แ พงต้ น หนึ่ ง ราคา
1,800 บาท แต่เขาแนะนาว่าควรจะใช้เหลืองอินเดีย หรือเหลืองเชียงราย
ซึ่งแพงกว่า การปลูกไม้ต่างๆ เวลาออกดอกจะเหลืองสะพรั่ง เวลาหล่นล่วง
มาพื้นบนเกาะกลางถนนจะเป็นสีเหลืองเหมือนกับที่เราเห็นว่าพื้นทางเป็นสี
เหลืองไปหมด ส่วนต้นเฟื่องฟ้า จะเปลี่ยนใหม่ เขาบอกว่าดินของเรามันตาย
แล้วขาดปุ๋ยขาดสารอาหารสมควรต้องเปลี่ย นดิน ต้นเฟื่องฟ้านั้นจะย้าย
หมดจะเอาสีม่วงทั้งหมดลงตลอดสาย ถนนสายอุตรกิจจะเต็มไปด้วยต้นไม้
ยืนต้นสีเหลืองและเฟื่องฟ้าที่เป็นสีม่วง ม่วงกับเหลืองหมายถึง สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ ทั้งสองพระองค์ ส่วนถนนสายมหาราชจะมี
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การปรับแต่งเพิ่มความสวยงามและปรับปรุง รวมไปถึงถนนกระบี่ วัชระ
สรุ ป ว่ า ทั้ ง 3 สายนี้ จะมี ค วามสวยงามในการที่ จ ะเปลี่ ย นต้น ไม้ วั ช ระ
เปลี่ยนหมด ส่วนนี้
/เมื่อหน้าแล้ง…
เมื่อหน้าแล้ง หญ้าจะเป็นสีทองเพราะมันแล้งก็ให้เติม ระบบในการเติมน้า
ด้วยมีสปริงเกอร์ ต่อไปนี้ไม่ต้องลดน้า ในส่วนนี้เรียนทางท่านประธานสภาฯ
ต่อไปนี้นั้นเราจะตกแต่งทาสี รวมไปถึงสวนสาธารณะ สวนพุท ธธรรม จะมี
การดาเนินการตกแต่งให้สวยงามเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นปอดของเมือง และเป็น
สีสันส่งเสริมเมืองนั้นให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว และอีกไม่กี่วัน
เราจะได้เครื่องจักกรมาอีก 1 ชุด 22,500,000 บาท ในการเข้าไปที่ใน
บ่ อ ฝั ง กลบขยะ วั น นี้ ร ถของเราเช่ น รถดั้ ม สิ บ ล้ อ ใช้ ม าตั้ ง แต่ ปี 2526
ปัจจุบันนี้ก็คือ 34 ปี เหมือนกับรถน้าที่ใช้อยู่ของกองสาธารณสุขเดิมทีเป็น
ของฝ่ ายป้องกั น ในส่ ว นนี้เครื่องจักรกลรวมถึงรถแม็ คโครก็ เ ก่า แก่ ม าก
ทางานไม่ได้ แต่ถ้าเราได้มาก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการฝังกลบขยะ
นั้นคงจะหมดไป รวมไปถึงส่วนของหน้าเมืองกระบี่ วันนี้งบประมาณของ
การที่จะสร้างความสะดวกสบายในการที่จะเป็นที่นั่งส าหรับการชมการ
แสดงที่บริเวณลานวัฒนธรรมลอยน้าอันดามันนั้น 7.8 ล้านบาท ปีหน้าเรา
จะได้มารวมไปถึงการซ่อมเขื่อนที่พังไปแล้ววันนี้เราไม่มีงบจะซ่อม แต่เราได้
เงินมา งบประมาณของทางรัฐมนตรีที่มาเยี่ยมตรวจงานเป็นงบของรัฐมนตรี
10 ล้านบาท เราได้มา 7 ล้านบาทในการซ่อมเขื่อนทั้งหมดหน้าเมือง ได้ไป
ประมาณไม่ถึงหน้ามาริน่า แต่ได้ยาวพอสมควรอีกส่วนหนึ่งในส่วนของสิ่งที่
เราจะทาต่อไปนี้นั้น คือในส่วนของลานวัฒนธรรมลอยน้าอันดามัน ตรงนั้น
ในงบของร้อยมือสร้างเมืองก็กาลั งรองบประมาณ คิดว่าน่าจะไม่พลาด
ถ้ า หากได้ ต รงนี้ แ ล้ ว ในส่ ว นของการเสริ ม ศั ก ยภาพในการสร้ า งเมื อ ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นเกิดขึ้น จะสร้างการสร้างงานในโอกาสต่อไป ในส่วน
ของคาถามอีกตัวหนึ่งที่ทางท่านสมาชิกได้ถามว่า ถึงเวลาอีกแล้วสงกรานต์
อีกแล้วทาไมถึงจัดงานอย่างนี้อีก ได้สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่จัด แต่ได้บอกไป
เมื่อคราวที่แล้วว่าจาเป็นจะต้องจัด ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะเอารายได้
ตรงนั้น มาใช้ในการพัฒนาเราไม่ได้จัดและไม่มีรายได้ เราจัดแล้วเอารายได้
ตรงนี้มาพัฒนา เพราะเทศบาลเองนั้นในการที่จะเอางบประมาณต่างๆ มา
ลงนั้นมีความจาเป็นเยอะมาก เมื่อได้ตรงนี้มามันมีสมเหตุสมผล ถึงแม้จะมี
ปัญหาบ้างในเรื่องของการจราจรแต่เรียนว่า ถนนของเรามี 3 สาย ทาไม
ต้ อ งไปเส้ น อุ ต รกิ จ อย่า งเดี ยว ท าไมไม่ ไ ปเส้ น มหาราช ท าไมไม่ ไ ปถนน
กระบี่-วัชระ อย่างนี้เป็นต้น มีส่วนหนึ่งที่จะเดือดร้อนคือบรรดาผู้ค้าขาย
ต่างๆ บอกว่าทาไมถึงเอางานอย่างนี้มาลงเขาค้าขายไม่ได้นั่นก็เป็นตัวหนึ่ง
แต่เราจั ดงานทุกครั้งในส่ วนของคนที่เข้ามาเที่ยวในเมืองนั้ น เขาเข้ามา
เยอะแยะมากมาย เข้ามาแล้วไม่ได้เข้ามาที่งานตรงนี้อย่างเดียวในตลาด ใน
ศูนย์การค้ามหาราชแห่งนั้นพลอยที่จะได้รับโอกาสตรงนี้ คนก็เข้ามาเที่ยว
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เต็มไปหมด คนในเมืองถามว่าจะเที่ยวหรือไม่อย่างไรก็ไม่ได้เที่ยว แต่คน
นอกจะเที่ยว คนนอกเขตเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง พม่า จะมาใช้จ่าย
มากมาย นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเงินนั้นสะพัด แต่สะพัดไม่เพียงแต่ผู้
/มาจัดงาน…
มาจัดงานที่ได้ แต่คนในเมืองนั้นได้ไปด้วยและเมืองเป็นสีสัน ถึงรถจะติด
ขอให้ติดเพราะชอบ ถ้าหากรถไม่ติดเลยนึกภาพว่ายามค่าคืนสักประมาณ
2 ทุ่ม บ้ านเราไม่มีรถแต่อย่างใดเราอยากให้ เห็นสภาพอย่างนั้นหรือไม่
กระผมอยากเห็ นรถติด ติดมากเท่าไหร่ยิ่งดี นั่นหมายความว่าคือความ
คึกคักของเมือง แต่รถไม่ได้ติดทั้งปีแต่คนมาเพียงแค่ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่ง
ที่อยากจะเรี ยนว่ า วันนี้นั้นที่ตลาดเก่ า มีปั ญหารถติด ทุ กวั น รถออกติ ด
รถเข้าก็ติดยาวไปถึงสถาบันการพละศึกษา และได้นาเรียนท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่ไปแล้ว ของบประมาณในส่วนหนึ่งคือ 3 ล้านบาท ในการ
แก้ไขปัญหาที่สถาบันการพละเพื่อต่อจากพละให้ไปชนกับถนนลาดประชาที่
ทางเข้าวัดถ้าเสือ อีกส่วนหนึ่งงบประมาณที่เราบอกว่า 2 ส่วนคือ Bypass
ของกรมทางหลวง 4 พันล้านบาท จากแยกในสระไปออกที่เพหลา ในส่วน
ที่ 2 คือที่สี่แยกควนตอเป็นของกรมทางหลวงชนบทนั้นจะผ่านทางควนตอ
ไปแล้ ว จะไปลงก๋ ว ยเตี๋ ย วเป็ ด และไปตามเส้ น ทางของเสาไฟฟ้ า แรงสู ง
คู่ขนานไป ไปออกถนนลาดประชา ในส่วนนี้ใช้เงินเกือบ 300 ล้านบาทแต่
เวนคื น 300 กว่ า ล้ า น รวมแล้ ว ประมาณ 700 ล้ า นบาท ในส่ ว นนี้
รองบประมาณ แต่ 4 พันล้านคงจะยาก อีกส่วนหนึ่งได้เสนอกรมทางหลวง
ไปแล้ว ถ้าหากว่า 4 พันล้านทาไม่ได้ ถามว่าทาสะพานลอยที่แยกตลาดเก่า
ได้ไหม จากวัดควนสบายยาวลอยฟ้าไปลงที่หน้าสถาบันการพละศึกษาได้
ไหม ใช้เงินน้อยกว่า และรถก็ไม่ต้องรอติดไฟแดงแล้ว เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็
แล้ ว แต่ ส่ ว นนี้ ใ ห้ เ ขาไปออกแบบ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เพราะฉะนั้นสรุปใจความว่า ในขณะนี้ โครงการต่างๆ ค่อนข้างที่จะเร็วแล้ว
และอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกเรื่องสุ ดท้าย คือ เรื่องลานวัฒ นธรรมลอยน้า
อันดามันที่เคยบอกไปแล้วว่า ในเรื่องของการสร้างเรื่องราวของเมืองนั้น ถ้า
หากเรามีเรือสาเภาจุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ เราจะของบประมาณอี ก
ประมาณ 30 กว่าล้านบาทในการสร้างเรือสาเภาบันทึกประวัติศาสตร์ของ
เมืองกระบี่ ที่หน้าเมืองกระบี่ ซึ่งเรื่องนี้นั้นจะเป็นเรื่องที่มีประเด็นร้อนอีก
เพราะอาจจะมี ค นมาบอกว่ า ไม่ อ ยากจะได้ ไม่ อ ยากเห็ น เพราะบดบั ง
ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่บอกว่าการพัฒนาแน่นอน
มันก็มีบ้าง บางส่วนที่มันอาจจะกระทบแต่รักษาส่วนใหญ่ไว้ซึ่งกระผมเคย
บอกว่าธรรมชาตินั้นกินไม่ได้ แต่ว่าทาให้ธรรมชาติกินได้นั้นคือทาให้คนนั้น
สามารถหากิ น สามารถขายธรรมชาติ โ ดยธรรมชาติ ยัง คงอยู่ แ ต่ค นนั้น
สามารถที่จะมีรายได้จากการพาคนเข้าไปดูธรรมชาติ ไปท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ นั้น สร้างรายได้ให้คน นั่นคือธรรมชาติที่กินได้ วันนี้กระผม
เชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองนั้นมาปีนี้ ปีที่ รัฐบาลที่มาจากการทา

52

การปฏิวัติรัฐประหาร จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าความแตกต่างที่เราเห็น
การไปของบประมาณหลายครั้งหลายคราว เวลามีการประชุมกันนั้นทุกครั้ง
งบประมาณของท้องถิ่นถูกตัด 10% บ้าง 20% บ้าง เอาไปให้ทาง สส. ไป
/ใช้ในการ...
ใช้ในการหาเสียงแต่วันนี้ไม่ใช่ วันนี้รัฐบาลที่มาเขาไม่ได้มี สส. ที่มาจากการ
เลือกตั้งอย่างใดอย่างนั้น ถึงไม่มีการที่จะตัดงบประมาณตรงนี้เพื่อไปใช้ใน
การหาเสียง เพราะในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นความดีอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นแล้ว
ครับว่าความแตกต่างจากตรงนี้มันค่อนข้างเห็นได้ชัดเจน โอกาสต่อไปคิดว่า
มาในเรื่องของประชาธิปไตย แต่วันนี้ถึงแม้ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่กระผม
ถือว่ายังดีกว่ายุคที่มีประชาธิปไตยด้วยซ้าไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ต้องขอบคุณท่านนายกครับ ที่ได้นาความรู้ เรื่องราวต่างๆ มาบอกเล่าให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้รับทราบ รับฟัง คิดว่าวันนี้คงครบถ้วนทุกประเด็นที่ได้รับคาตอบ
ความรู้เรื่องต่างๆ สาหรับในวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขออาราธนา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความ
เจริญตลอดไปครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ
*****************************************

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคธา

ชัยสุวรรณ)

(ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายรณภูมิ

เอ่งฉ้วน)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์)
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(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอิทธิชัย ตันบุตร)
สภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ......

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
(นายวิโรจน์ หวานดี)

