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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิรัญ
2. นายนิกร
3. ร.ต.ต. เสริมชัย
4. นายสารัตน์
5. นายธีรวุฒิ
6. นางอังคณา

ลีลาบูรณพงศ์
เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
คงบัน
เกี่ยวข้อง
ชูศิลป์
สืบวิเศษ

(ไปราชการ)

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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7. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
8. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
9. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
10. นายวิรัตน์
จุติประภาค
11. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
12. นางจิรัญญา หง้าฝา
13. นายศุภโชค แซ่บ่าง
14. นายสุริยา
หลานสัน
15. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
16. นางเยาวเรศ ตันเลียง
17. นางอิ่มใจ
ทองเส้ง
18. นายพงษ์เดช หวานดี
19. นายจงจิตร เตชะรัฐ
20. นางขวัญฤดี เดชะรัฐ
21. นายบุญธรรม ศรีเผด็จ
22. ร.ต.ท.ระวิ
แพรกปาน

ผู้อานวยการกองคลัง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประธาน อสม.รวมใจชน
ประธานชุมชนรวมใจชน
ประธานชุมชนปานุราช
ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ ทรงเกียรติ บัดนี้
ได้ถึงเวลานัดประชุมสภา เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61
และได้ ต รวจสอบรายชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาลตามข้ อ 25 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้ งที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาซึ่งครบองค์ประชุม
จึงขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนิน
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลและท่านผู้
มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัย สามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61 ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม และ
กระผมจะขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ครับ
ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุม
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

นายวิโรจน์
หวานดี ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมครับ
/นายคธา…
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นายคธา ชัยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ด้วยคณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลมาทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2561
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
สิ บ เอกเกี ย รติ ชั ย แซ่ อุ้ ย เป็ น กรรมการ และกระผมนายคธา ชั ย สุ ว รรณเป็ น
กรรมการและเลขานุ ก าร จากการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล ที่
เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง คณะกรรมการจึงได้นาผลการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เสนอเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณารับรอง
ต่อไป

นายวิโรจน์
หวานดี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมก็ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุม
ถูกต้องโปรดยกมือครับ สมาชิกเห็นชอบ 16 ท่าน ท่านใดไม่เห็นชอบ (ไม่มี)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 16 ท่าน
ญัตติเรื่องกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจาปี 2561 และ
กาหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี 2562
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงถึงระเบียบต่อสภาเชิญครับ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกระบี่
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
กาหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนดและสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน และตามข้อ 11
(2) แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับ การประชุ ม สภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 กาหนดว่า สาหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกาหนดว่า
การประชุมสมัยสามัญประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปี นั้ น มี ก าหนดกี่ วั น กั บ ให้ ก าหนดวั น เริ่ ม ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปี สมัยแรก ของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ขอบคุณครับ

/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์
หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านเลขาได้ชี้แจงข้อกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 24 กาหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาล
กาหนด ผมขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ ขอเชิญคุณ พชร ตั้งจิรวัฒนา
ครับ

นายพชร ตั้งจิรวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอเสนอสมัย
ประชุมสมัยสามัญ ประจาปี 2561 เป็น 4 สมัยและวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาล สมัยแรกในปีถัดไป ดังนี้
1. สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2
มีนาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งเป็นวันที่สภาฯ ได้กาหนดไว้แล้ว
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30
สิงหาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ส มาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ ขอผู้ รับรองด้ว ยครับ สมาชิกรับรอง
16 ท่าน มีสมาชิกท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ
ถ้าหากไม่มีกต็ ามที่สมาชิกสภาได้เสนอนะครับ โดยได้กาหนดดังนี้
สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งเป็นวันที่สภาฯ ได้กาหนดไว้แล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน

-

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
-

สภาเทศบาลมีมติให้กาหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี 2561
และกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยแรก ประจาปี 2562 ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม
2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งเป็นวันที่สภาฯ ได้กาหนดไว้แล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30
สิงหาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2561 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจาปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... (กองวิชาการและแผนงาน)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ เชิญท่านรองสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาเมืองกระบี่ เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... โดยเป็นการตราเทศบัญญัตติขึ้น
บังคับใช้เพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่ อยสัตว์ โดยขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและเหตุผล รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์

เหตุผล
เพื่อประโยชน์ ในการรั กษาสภาวะความเป็น อยู่ ที่เหมาะสมกั บการด ารงชี พ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสั ตว์ ในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทาได้
โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้ จึงได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองกระบี่เพื่อพิจารณาต่อไป
/ ( ร่าง )...
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( ร่าง ) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ การปล่อย
สัตว์ พ.ศ. …. โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
การปล่อยสัตว์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล(ฉบั บ ที่ 5 ) พ.ศ.2510
ประกอบมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 25 ประกอบมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 บั ญญัติให้ กระทาได้โ ดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติแห่ ง กฎหมาย
เทศบาลเมืองกระบี่ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองกระบี่และผู้ว่า
ราชการจังหวัดกระบี่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า
“เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ การปล่ อยสั ตว์
พ.ศ. …. ”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อได้ประกาศไว้โ ดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้
ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญั ตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้
แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สัตว์”หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดที่คนสามารถนามาเลี้ยงได้
“การเลี้ยง” หมายถึง กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลให้สัตว์เติบโตและมีชีวิต
“การปล่อย” หมายถึง อาจจะเลี้ยงแบบปล่อย หรือปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ
“สถานที่เลี้ยงสั ตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน
ลักษณะอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ ในกรณีที่สัตว์ไม่ปรากฏเจ้าของ
หรือ ไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้อาหารหรือผู้ให้ที่อยู่
อาศัยไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ยินยอมให้อยู่อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตาม
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ใน
/เขตอานาจ...
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เขตอานาจของเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ดังนี้
(ก) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือห้ามปล่อยสัตว์ โดยเด็ดขาด
(1) ถนนสาธารณะและบริเวณทางเท้าทั้งสองข้างถนน ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
เป็นเขต ห้ามเลี้ยงหรือห้ามปล่อยสัตว์ ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
สุนัข แมว ห่าน เป็ด ไก่ นก กระต่าย โดยเด็ดขาด
(2) บริเวณเขตสถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ ห้าม
ปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด
(3) บริเวณแหล่งน้าธรรมชาติในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง
สระ วัดจากริมขอบที่ตั้งแหล่งน้าธรรมชาติ 10 เมตร เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือห้าม
ปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด
(4) ที่ ส าธารณประโยชน์ อื่ น ๆ เช่ น สวนสาธารณะ สุ ส านหรื อ ฌาปนสถาน ที่
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน เป็นเขตห้ ามเลี้ ยงหรือ ห้ ามปล่ อยสั ตว์ทุกประเภทโดย
เด็ดขาด
(ข) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตการเลี้ยงหรือ การปล่อยสัตว์ ที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
(1) พื้นที่ที่อยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์ ประเภท ม้า ลา ล่อ โค
กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ แมว นก กระต่าย และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ
ดังต่อไปนี้
(1.1) เจ้าของสัตว์ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดเหตุ
ราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเกิดจากการเลี้ยงหรือ
การปล่ อ ยที่ ท าให้ มี ผ ลกระทบ หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
สาธารณชน
(1.2) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และ
ชนิดของสัตว์และมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้าและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ
(1.3) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ
(1.4) กรณีสัตว์ที่เลี้ยงตาย ต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
(1.5) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์
(1.6) ต้องเลี้ ย งสั ตว์ภ ายในสถานที่ข องตน และต้องควบคุมดูแลไม่ให้ สั ตว์ เ ลี้ ย ง
ออกไปทาความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินหรือทาความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(1.7) สั ตว์ที่ถูกกาหนดให้ ต้ องขึ้น ทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่ นใดก าหนดให้ ต้ อ ง
ดาเนินการ เพื่อควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เลี้ยงสัตว์นั้นๆจะต้องดาเนินการขึ้นทะเบียน
หรือต้องดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดให้ถูกต้อง ในกรณีที่ต้องมีเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์นั้นๆจะต้องจัดหาและจัดให้มีเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย
(ค) ให้พื้นที่ที่อยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์ ประเภท สุนัข แมว และ
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
/(1) เจ้าของ…
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(1) เจ้าของสัตว์ ต้องนาสุนัขหรือแมว มาขึ้นทะเบียนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้
นาสัตว์ มาเลี้ยง สาหรับเจ้าของสัตว์ที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้ก่อนที่เทศบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับต้องมานาสุนัขหรือแมว มาขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยสามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนที่งานสัตว์
แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อมหรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนด
(2) ต้องจัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัขหรือแมว โดยมีขนาดเพียงพอ
แก่การดารงชีวิตของสุ นัข หรือแมว มีแสงสว่างเพียงพอและการระบายอากาศที่
เพียงพอ มีระบบการระบายน้าและกาจัดสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ
(3) กรณีเป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ดุ
ร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์อื่นที่มีประวัติการทาร้ายคน จะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่
มั่ น คงแข็ ง แรง และสุ นั ข ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บุ ค คลภายนอก และมี ป้ า ยเตื อ นให้
ระมัดระวัง โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(4) ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม
(5) ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานๆ เป็นต้น
(6) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูก
สุขลักษณะ เป็นประจาไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่
อยู่บริเวณใกล้เคียง
(7) เจ้ าของสั ตว์ต้องรับผิ ดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขหรือแมว เกี่ยวกับเรื่อง
อาหาร ความสะอาด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากเจ้าของสุนัขหรือแมวไม่สามารถเลี้ยง
ดูสุนัขหรือแมวได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัข หรือ
แมวให้เป็นปกติสุข และในกรณีที่เจ้าของสัตว์ย้ายถิ่นที่อยู่ต้อง นาสัตว์ไปด้วย
(8) เมื่อสุ นั ขหรื อแมวตาย เจ้าของสั ตว์จ ะต้ อ งกาจัด ซากให้ ถู กสุ ขลั ก ษณะ เพื่ อ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญ
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้า เว้นแต่สุนัข หรือแมวตายเนื่องจาก
ป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที และต้องปฏิบัติตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(9) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขหรือแมว เพื่อป้องกัน
อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คน
(10) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขหรือแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ของประชาชน ให้เจ้าของสัตว์แยกสุนัขหรือแมวไว้ต่างหาก และแจ้งให้
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ทราบ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข
(11) ต้องจัดให้สุนัขหรือแมวมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวตลอดเวลา
(12) ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของ
บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม
/(13) ในการ…
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(13) ในการน าสุ นั ข ออกนอกสถานที่ เลี้ ย ง เจ้าของสั ตว์จ ะต้ อ งผู กสายลากจู ง ที่
แข็งแรงและ จับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือ
สุนัขสายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ ดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์อื่นที่มีประวัติ
การทาร้ายคน ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูงห่างจาก ตัวสุนัขไม่
เกินห้าสิบเซนติเมตรตลอดเวลา
(14) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ง) พื้น ที่ที่อยู่ น อกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเลี้ ยงสั ตว์ทุกประเภทที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) การนาสัตว์เข้าประเทศ จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติของ
กรมปศุสัตว์ และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(2) เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของสัตว์นาเข้าจากต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้เลี้ยงสั ตว์ซึ่ง
นาเข้าจากต่างประเทศทุกชนิด ปล่อยหรือทิ้งสัตว์ดังกล่าวในที่หรือทางสาธารณะ
(3) สั ต ว์ ที่ ถู ก ก าหนดให้ ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย น หรื อ มี ก ฎหมายอื่ น ใดก าหนดให้ ต้ อ ง
ดาเนินการ เพื่อควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เลี้ยงสัตว์นั้นๆ จะต้องดาเนินการขึ้นทะเบียน
หรือต้องดาเนินการตามที่ก ฎหมายกาหนดให้ถูกต้อง ในกรณีที่ต้องมีเครื่องหมาย
หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ติ ด ที่ ตั ว สั ต ว์ นั้ น เจ้ า ของสั ต ว์ นั้ น ๆจะต้ อ งจั ด หาและจั ด ให้ มี
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย
(จ) พื้นที่ที่อยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์มีพิษและสัตว์ที่ดุร้าย หรือเข้า
ข่ายดุร้าย ทุกประเภท และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติตาม (ก) (ข) (ค) ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
(2) ต้องจัดให้มีที่เลี้ยงที่มิดชิด มั่งคง แข็งแรง ซึ่งเหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท
เพื่อป้องกันมิให้สัตว์ดังกล่าวหลุดรอดออกมาก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
(3) ปฏิบัติการอื่น ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ อันเป็นการฝ่า
ฝืนข้อ 5 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้
เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หากเมื่อพ้นกาหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดง
หลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลเมืองกระบี่
หากว่าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรื อสัตว์อื่น หรือต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น
ตามควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่ าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขาย
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บ
รักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มา
ขอรับสัตว์คืนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
สาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลเมืองกระบี่ตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
/ในกรณี…
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ในกรณีที่ป รากฏว่าสั ตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้น เป็นโรคติดต่ออันอาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน เช่น มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อ งถิ่น
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 ในเขตอานาจของเทศบาลเมืองกระบี่ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000
บาท และนอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งระวางโทษตามที่ ก าหนดไว้ ใ นบทก าหนดโทษแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 9 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชาครับ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบต่อสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สาหรับญัตตินี้
ปลัดเทศบาล
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 ข้อ 45 กาหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนที่ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ ไ ด้ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ ใ ห้ พิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วแล้ ว
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ต่อไปผมจะให้ที่ประชุมเสนอในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียวครับ เชิญคุณตรีปพัฒน์ ครับ

นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์ เรียนท่านประสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอเสนอให้ที่ประชุมใน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..... ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองด้วยครับ เห็นด้วย 16 ท่าน มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกครับก็เป็นอันว่าสภาฯแห่งนี้ได้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ
ต่อไปจะพิจารณา
/ในวาระที่…
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ในวาระที่ 1 ขั้ น รั บ หลั ก การ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะอภิ ป รายบ้ า งครั บ
เชิญครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ภูเก้าล้วน
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมมีเรื่องสงสัยอยู่
2 เรื่องครับ ในส่วนของ (ก) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือห้าม
ปล่อยสัตว์ โดยเด็ดขาด และ (3) บริเวณแหล่งน้าธรรมชาติในเขตเทศบาล
เมืองกระบี่ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง สระวัดจากริมขอบที่ตั้งแหล่งน้า
ธรรมชาติ 10 เมตร เป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์หรือห้ามปล่อยสัตว์ทุกประเภท
โดยเด็ดขาด และ (4) ที่สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ เช่น สวนสาธารณะ
สุสานหรือฌาปนสถาน ที่สาธารณะ ประจาหมู่บ้าน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ห้ า มปล่ อ ยสั ต ว์ ทุ ก ประเภทโดยเด็ ด ขาด ถ้ า ออกมาตามเทศบั ญ ญั ติ นี้
หมายถึงวัด วัดแก้ว ฯ วัดโภคาฯ หรือพื้นที่วัดต่าง ๆ ที่เลี้ยงสัตว์อยู่จะผิด
กฎหมายหรือเปล่ าครับ ผมหมายถึงวัดแก้ว ฯ ปัจจุบันก็มีปลา มีเป็ดอยู่
หลายตัว หากมีเทศบัญญัตินี้แล้วต่อไปหนองน้าต้องไม่มีการเลี้ยงปลา ใคร
มาปล่อยปลาที่วัดต่อไปก็ผิด กฎหมาย ผมว่าลองพิจารณาดูว่าที่สาธารณะ
หรื อ ที่ วั ด หนองน้ า อาจจะปล่ อ ยปลาได้ แต่ ห ากกฎหมายตั ว นี้ ผ่ านมา
หมายความว่าวัดที่มีการปล่อยปลาผิดกฎหมาย และคนที่วัดก็ผิดเพราะวัด
เลี้ยงไว้ด้วยก็ผิดครับ และหมาจรจัดที่ปล่อยที่วัดเต็มไปหมด ถ้าวัดเลี้ยงวัดก็
ผิดด้วยนะครับ และต่ อไปนี้จะทาอย่างไรกับหมาจรจัดเหล่านี้ และมีอีก
เรื่องผมขอเสนอ เทศบาลควรมีประกาศติดให้ประชาชนพี่น้องได้รับทราบ
ว่าต่อไปไม่ควรจะเลี้ยงสัตว์ ถ้าเลี้ยงแล้วท่านต้องขออนุญาตต่าง ๆ ปกติดู
แล้วแมว เราต้องขังว้า แมวมันขังไม่ได้ครับ สัญญาติแมวมันต้องเดินไปเรื่อย
ๆ ปีนรั้วไปด้วย แต่ก็ไม่สร้างปัญหามากมาย แต่หากเทศบัญญัตินี้ออกมา
แมวก็ต้องผูกเชือก ขังกรง เอาไว้ ก็อยากให้พิจารณานี้เอาไว้ครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ ครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณสุนทรครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมนายสุนทร ภูเก้าล้วน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก็เห็นด้วยเป็นอย่าง
ยิ่งครับ กับเทศบัญญัติตามรายละเอียด แต่เป็นห่วงเรื่องประชาสั ม พันธ์
เพราะว่าประเด็นปัญหาสัตว์เลี้ยง จะเป็นปัญหาเยอะก็อยากจะฝากถึงการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงและรวดเร็ว ทาความเข้าใจกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ว่าจะ
/โดนปรับ…
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

โดนปรับ 1,000 บาท หรือนอกเหนือจากที่มีความผิดแล้วไปอีกมาตรา
หนึ่ งก็ตาม ทาให้ เขาได้ประชาชนได้เห็ นว่ ามี กฎหมายที่ต้ องรั บผิ ด ชอบ
ร่วมกันแล้ว ก็มาถึ งประเด็นสัตว์ก็ขอฝากไปคิดต่อเรื่องของนกพิราบ นก
นางแอ่น และลิง ก็ฝากให้ทางประธานถึงผู้บริหารช่วยคิดเรื่องนี้ต่อไปด้วย
ครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณสุนทร ครับ เชิญคุณพชร ครับ

นายพชร ตั้งจิรวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายพชร
ตั้งจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 มีข้อสังเกตใน (2) บริเวณเขต
สถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือห้ามปล่อย
สัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด ตรงนี้จะคลุมกว้างไปไหม เอาเป็นว่าตาม (1)
สัตว์ที่อยู่ใน (1) น่าจะดีกว่าไหมตรงนี้ ซึ่งใน (2) มันกว้างไป ห้ามเลี้ยงหรือ
ห้ามปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด ผมว่ามันกว้างเกินไป ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณพชร ครับ เชิญคุณเกียรติชัยครับ

สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมเห็นด้วยกับ
คุณพชร ครับ ในวงเล็บที่บอกว่าห้ามเลี้ยงเด็ดขาด อาจจะมีวงเล็บเพิ่มเติม
ไปว่าเฉพาะที่เจ้าหน้าที่รัฐอนุญาตให้เลี้ยง เช่น ปลาคาร์ฟ ของเราครับ ถ้า
เขียนไว้อย่างนี้ก็เลี้ยงไว้ไม่ได้นะครับ ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณคุณเกียรติชัยครับ เชิญคุณรัชกฤต ครับ

นายรัชกฤต สุวรรณเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เรื่องของสัตว์เลี้ยงหมาแมว ก็มีข้อเสนอน่าจะเพิ่ม ข้อ ก น่าจะเพิ่มใน
ส่วนของสุนัขไปด้วย ว่าสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นเป็นอย่างเช่น โค กระบือ สุกร คง
จะไปในทางเท้าไม่ลึกเท่าไหร่ เพราะว่าอย่าง ไก่ แพะ น่าจะไม่เหลือ แต่มี
สัตว์ชนิดเดียวที่กินไม่ได้คือสุนัข และก็การเลี้ยงของคนไม่ได้เลี้ยงด้วยความ
รับผิดชอบของตัวเองจริ ง ๆ เลี้ยงบ้านละ 3-4 ตัว นอกจากเสียงรบกวน
ชาวบ้านแล้วยังปล่อยออกมาเป็นอันตรายต่อเด็กๆ และพวกที่สัญจรไปมา
พอจนชนแล้วก็จะเอาผิดไม่ได้เพราะมีสิทธิคนรักหมาอีก ก็กลายเป็นเรื่อง
/ผมว่า…
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ผมว่าแม้แต่ฟุตบาตทางเท้าก็ไม่น่าจะมีตอนที่คนวิ่งหรือเดิน ผมจะเน้น
เรื่องน่าหากคนตั้งใจจะเลี้ยงอยากจะให้มาขึ้นทะเบียนเป็นจริงเป็นจังกับ
เทศบาล คือให้เขารู้สึกว่าเขาเลี้ยงเด็กให้เขารับผิดชอบเยอะ ๆ หากเขาจะ
เลี้ยง ไม่ใช่เอามาให้ปล่อยปละละเลย บ้านผมนี้ไม่เลี้ยงสักอย่างแต่ว่าเป็นที่
ถ่ายมูล ของสุ นัข ข้า งบ้า น ทั้งซ้ายที่ขวา ต้องโกยทุกวันก็ อ ยากฝากท่ า น
ประธานครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณ คุณรัชกฤต ขอเชิญท่านรองป้อมเพชรครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ การออกเทศ
บัญญัติใด ๆ ก็จะต้องคานึงถึงหลักความจริงขอสากล เทศญัตติต่าง ๆ
ออกมาล้ อ กั น หมดเกื อ บทั้ ง ประเทศครั บ เพราะฉะนั้ น การที่ จ ะเขี ย น
กฎหมายยกเว้นตรงนั้น ตรงนี้ เขาไม่ยกเว้นหรอกครับ มันอยู่ที่วินิจฉัยหรือ
การปฏิบัติ การดาเนินการเพราะที่นี้คือประเทศไทย ถ้าเอากันจริงๆ ตามตัว
บทกฎหมาย อะไรก็ไม่ได้ สุนัขก็ไม่ได้ เพียงแต่ว่าปล่อยไปแล้วก็อนุโลมกัน
พอเกิดปัญหาขึ้นมาไปกัดใคร ถึงจะค่อยทากัน ส่วนที่มีความคิดว่าที่วัดเลี้ยง
ไม่ได้ วัดไม่ใช่ที่สาธารณะครับ วัดเป็นนิติบุคคล ที่สามารถทาอะไรก็ได้ที่ไม่
ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น หมา แมว ที่เลี้ ยงทุกวัน ผิดหมดครับ การที่ท่าน
จะเอาสุนัขออกจากบ้าน ท่านต้องจูง ท่านต้องล่ามไป ไปเทอะไรต่าง ๆ นั้น
ท่านต้องรับผิ ดชอบดูแลเพียงแต่กฎหมายหย่อนยานกัน มันไม่ส ามารถ
ปฏิบัติได้เต็มที่ก็อะลุ่มอล่ว ยกัน และวันนี้สิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ก็เข้มข้น
พอวันใดที่เทศบาลจะกาจัดสุ นัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของเราก็ประกาศไป ถนน
อุตรกิจทั้งสาย ว่าจะดาเนินการกาจัดสุนัข แล้ววันไหนจะเข้าไปตรอก ซอย
ก็ไปบอกอีก สุนัขที่ปล่อยไว้ก็ถูก ปล่อยไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปเพราะสงสาร
แต่ถ้าหากใครไปทาอะไรมันมีเจ้าของทันทีแต่ในขณะที่ นาย ก นาย ข ขับ
รถผ่านไปสุนัขตัวนี้ไปกัด รถไปชนบ้าง ไม่มีเจ้าของครับ เพราะฉะนั้น การ
ออกกฎหมายอย่างนี้ ค่อนข้างจะเป็นไปในทางอะลุ่มอล่วยกัน ถ้าหากไม่มี
การร้องเรียน ไม่มีการแจ้งความ ไม่ค่อยเอาความกัน เพราะที่นี้คือประเทศ
ไทย ครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร เชิญท่านนายกฯ ครับ

/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เมื่อสักครู่ทางสมาชิกได้สอบถามว่าในส่วนของ (1) ซึ่งก็มีการขยายความ
สรุปว่า ก ห้ามเลี้ยง จะมี (1) ถนนสาธารณะทางเท้า ก็จะตกไปคาหนึ่งคือ
สุนัข ใบเดียวนี้ แต่ถ้าทั้งฉบับเต็มก็จะมีคาว่าสุนัขอยู่ด้วย เพราะฉะนั้น การ
เลี้ยงสุนัขหรือแมวก็ตาม ตรงนี้จะเป็นตัวประเด็นที่เราพยายามเน้นว่ามัน
เป็นปัญหาในส่วนของเขตเมืองกระบี่ ซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นสุนัข จรจัด หรือสุนัข
เลี้ยง หรือว่าตามยถากรรมต่างๆ เป็นต้น ด้วยความรับผิดชอบตรงนี้ ก็จะไม่
มีความรับผิดชอบ วันใดที่สุนัขน่ารัก ก็เอามาเลี้ยงเหมือนลูก ประคมประ
หงมอย่างดี แต่วันไหนที่สุนัขเป็นขี้เรือนขึ้นมา ก็จะเอาไปทิ้ง บ้างครั้งก็ไป
กัดคนต่างประเทศ ไปกัดคนที่ขี่จักรยานยนต์ต่าง ๆ พอถึงเวลาบอกว่าไม่ใช่
ของตัวเอง เวลาเราจะไปจับบอกว่าไม่ได้ ของฉัน ฉันเลี้ยงอยู่เองเป็นต้น
เพราะฉะนั้น ในส่วนตรงนี้เป็นการออกเทศบัญญัติให้มีตัวบทกฎหมายที่
ชัดเจนในการที่ใช้บังคับและที่บอกว่าจะมีในส่วนของการขึ้นทะเบียนนั้น ก็
มีอยู่ในนี้แล้วครับ ภายใน 90 วัน ต้องมาขึ้นทะเบียน ต่อไปนี้ทั้งสุนัขและ
แมวนั้น ต้องนามาขึ้นทะเบียนถ่ายรูปมา ว่าเป็ นของใคร อะไรก็แล้ ว แต่
หรือแม้กระทั่งผมได้พูดถึงว่าสุนัขนั้นต้องมีการฝังชิปไว้ด้วย แมวก็คิดไว้ด้วย
เพื่อเป็นการพิสูจน์ได้ว่าในคราวใดที่เอาไปปล่อยทิ้งในที่สาธารณะปล่อย
ปละละเลยที่ไปกัดใครเข้า หากเราจับได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสุนัขตัวนี้
โดยการเอาเครื่องมาสแกนที่ชิ ปก็ส ามารถรู้ได้ว่าเป็นของใคร ก็สามารถ
ดาเนินการกับเจ้าของที่เลี้ยงไว้ได้ ในส่วนของการออกเทศบัญญัตินี้ ก็คิดว่า
มันน่าจะครอบคลุม ในส่วนของเรื่องปลานั้นไม่ใช่สุนัข ไม่ใช่แมว ปลาอยู่ใน
น้านั้น ท่านสามารถเลี้ยงได้ตามแหล่งน้าตามธรรมชาติ ท่านสามารถเลี้ยง
ได้ที่ใดก็ตาม มันไม่มีข้อห้าม เว้นแต่สัตว์เลี้ยง ๆ ต่าง ๆที่ได้ระบุไว้ เขาก็
ไม่ได้เขียนว่า หมี เสือ ก็ไม่ได้เขียน เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมันเป็นสัตว์ป่า
เพราะฉะนั้นในการที่ออกเทศบัญญัตินั้นก็ขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ และก็ได้ดูว่าตรงไหนยังไม่ครอบคลุม ตรงไหนยังขาด ยังมีข้อที่
เพิ่มเติม อะไรที่สามารถจะใช้บังคับ เช่น ปรับแค่ 1,000 บาท อย่างนี้ ที่
จริงแล้วผมอยากจะเห็นให้กฎหมายนั้นออกมา วันนี้หากเราจะตีสุนัข ตีคน
เลี้ ย งดี ก ว่ า เพราะหากว่ า ตี สุ นั ข วั น นี้ นั้ น เขาปรั บ ตั้ ง 20,000 บาท
เพราะฉะนั้นตีเจ้าของจะถูก กว่า ต่อไปนี้นั้นก็ควรจะมีในลั ก ษณะ ออก
กฎหมายมาเพื่อใช้บังคับและเราสามารถที่จะนามาออกเทศบัญญัติ เช่น ใน
ส่วนของผู้เลี้ยง หากสุนัขนั้นไปกัดใคร เจ้าของต้องมีความผิด ทั้งทางอาญา
/และทาง…
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และทางแพ่งด้วย และก็จะมีการเสียค่าปรับหรือทั้งจาทั้งปรับ อย่างนี้มันถึง
จะทาให้มีความหลาบจา คนที่รับผิดชอบนั้นได้รับผิดชอบเต็มที่ ไม่เช่นนั้น
แล้วทุกคราวที่เกิดเหตุการณ์เจ้าของก็ไม่รับผิดชอบ มีหลายรายที่เลี้ยงสุนัข
ในเขตเมื อ ง อย่ า งเช่ น ในกรณี ข องนายแพทย์ จ รู ญ ทุ ก ครั้ ง ทุ ก คราว
แม้กระทั่งท่า นประธานสภาฯเอง ท่านปลั ดเอง ท่านสมาชิกสภาฯ เอง
เจอคุณหมอทีไร เขาบอกว่าข้างบ้านเลี้ยงสุนัข และส่งเสียงดัง กลิ่นก็เหม็น
อย่างนี้เป็นต้น เราก็ไม่สามารถดาเนินการทาอะไรให้เขาควบคุม เช่น หากมี
การควบคุม เช่น มีการปรับรายวันต่าง ๆ เป็นต้น ก็น่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่สาม
รรถที่จะทาให้ทั้งเทศบัญญัติและกฎหมายที่มีอยู่นั้น ใช้บังคับใช้แล้วเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์ และก็เกิดการปฏิิบัติิมันไม่สร้างความเดือดร้อนิเช่นิใน
ส่วนของบ่อฝังกลบขยะของเราในขณะนี้ิ สุนัขเมื่อก่อนอยู่ ในเขตเมืองเราก็
จับไปทาหมันบ้างิบางตัวมันหลุดรอดไปิก็ไปออกลูกออกหลานิก็ไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับทางด้านของทางชุมชนิใกล้เคียงของตาบลทับปริกิิิิิิิิิิิิ
ก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบในเรื่องที่เที่ยวออกมาร้องเรียนการออกสื่อต่างิๆิ
อย่ า งนี้ เ ป็ น ต้ น ิอย่ า งิไทบี ที เ อสิมี ปั ญ หาเรื่ อ งกลิ่ นขยะิเรื่ อ งโน้ นนี้นั้นิ
รวมถึงเรื่องของสุนัขด้วยิเพราะฉะนั้นการที่ออกเทศบัญญัติฉบับนี้ิ เพื่อเป็น
การป้องปรามส่วนหนึ่งที่ มีการจากัดในการที่จะเลี้ยงในการที่จะให้ คนมา
เลี้ยงนั้นมารับผิดชอบโดยการต้องนาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดมาขึ้นทะเบียนภายในิิ
30ิวันิเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางหลายิิๆฝ่ายิในเขตเมืองกระบี่ของเรา
ก็อยากจะเห็นเทศบัญญัติอย่างนี้ิ อยากเห็นข้อบังคับอย่างนี้ิ เพื่อทาให้การ
อยู่ในเขตเทศบาลของเรานั้นอยู่อย่างสันติสุขิขอบคุณครับท่านประธาน
นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณท่านนายกฯครับิท่านเลขานุการสภาฯิมีอะไรจะเพิ่มเติมบ้างครับ

ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านเลขาฯิครับ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ

เรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติิ และผู้เข้าประชุม

ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ทุกท่านครับิขออนุญาตกราบเรียนในฐานะผู้หนึ่งที่ยกร่างเทศบัญญัตินี้ิ ก็
ขอเรี ย นว่ า เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ ใ นการยกร่ า งนานิเพราะกั ง วลหลาย
องค์ประกอบเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและส่วนมากจะไม่ยอมรับเพราะว่า
เจตนาต้องการให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ได้ตัดสินใจว่านี้คือสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงหรือไม่ใช่
สัตว์ที่ตนเองเลี้ยงิก็ปัจจุบันนี้บางทีเลี้ยงพอเกิดเรื่ องก็บอกว่าไม่ใช่สัตว์ของ
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ตัวเองิตามที่ท่านนายกฯิได้กราบเรียนแต่หากท่านได้ตัดสินใจแล้วว่าสัตว์นี้
คือสัตว์ที่ท่านรับผิดชอบท่านก็ดาเนินการเทศบัญญัติซึ่งมันก็ไม่ได้ยุ่งยาก
อะไริป้องกันการละเมิดผู้อื่นและก็ให้โอกาสในการดาเนินการิเทศบัญญัติ
/นี้ก็ได้…

นี้ ก็ได้ดู แล้ ว ว่า อย่ างให้ ตึ งเกิ น ไปหรื อหย่ อนเกิน ไปจนไร้ ก ารบั ง คั บิก็ไ ด้
พิจารณากันหลายรอบตอนแรกก็จะเสนอในการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา
ด้วยซ้าิแต่ก็ดูิๆิแล้วว่ามีบางอันที่น่าจะไม่ใช่ก็ต้องิคนร่างเทศบัญญัติจาก
หลายิๆิที่ิมาดูว่าข้อบัญญัติหลักว่าอย่างไริแล้วก็มาปรับให้เข้ากั บพื้นที่ิ
ในส่วนที่มันสามารถปฏิบัติได้และก็ไม่เกิดข้อบัญญัติแตกต่างจากข้อบัญญัติ
ทั่วไปิจนมองว่านี้ใช้หรือไม่ใช่ิ สัตว์อะไรที่อยู่ในข่ายบังคับตามเทศบัญญัตินี้
เขากาหนดไว้แล้วตามที่ท่านนายกฯิได้กราบเรียนิที่ไม่ได้กาหนดไว้ในนี้ไม่
มีมีสภาพบังคับตามเทศบัญญัตินี้ิ เพราะฉะนั้นที่คณะกรรมการยกร่างกังวล
ก็คือเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ได้รับด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง
และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือการปฏิบัติิก็จะมีบทให้เวลาิบทนี้จะเป็น
การโต้เถียงกันระหว่างผู้ยกร่างมากเพราะว่าเวลาที่เหมาะสมในการทา
ความเข้ า ใจกั บ ประชาชนควรจะอย่ า งไริและก็ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ พ อเหมาะ
พอควรเพราะว่ า พื้ น ที่ เ ราไม่ ไ ด้ ก ว้ า งใหญ่ ม ากนั ก ิเพราะฉะนั้ น ก็ เ ร่ ง
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกให้ผู้ที่มีสัตว์อยู่ครอบครองหรือที่เลี้ยงโดย
ไม่เป็นทางการได้ตัดสินใจว่าท่านจะเลี้ยงอย่างเป็นทางการหรือไม่ิ ถ้าท่าน
ไม่ เ ลี้ ย งท่ า นไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบิมั น ขึ้ น อยู่ กั บ วิ ธี ก ารว่ า เทศบาลมี วิธี การ
ดาเนินการอยู่แล้วิเว้นแต่ว่าสัตว์นี้เป็นสัตว์ที่ท่านรับผิดชอบโดยตรงินั้น
ท่านต้องรับผิดชอบในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับิขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณท่านเลขานุการฯครับิเชิญคุณพชริครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายพชร ตั้งจิรวัฒนา

เรี ย นท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิกผู้ ทรงเกียรติิผมนายพชริิ

สมาชิกสภาเทศบาล

ตั้งจิรวัฒนาิสมาชิกสภาเทศบาลเขติิ3ิผมก็ได้ฟังที่ท่านนายกฯิได้
อภิ ป รายสั ก ครู่ ิ ผมได้ เ ห็ น ด้ ว ยตรงที่ ว่ า เราต้ อ งการให้ เ จ้ า ของมี ค วาม
รับผิดชอบมากขึ้นิผมอยากจะเห็นในร่างระเบียบมีการเรียกค่าปรับจาก
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เจ้าของสุนัขบ้างิทุกวันนี้ิเรียกว่ากฎหมายใหญ่สุนัขเอาเปรียบประชาชนิ
เราทาอะไรไม่ได้เลยิตีหัวหมาเสียิิ20,000ิตีหัวคนิเสียิ500ิตรงนี้ความ
รับผิดชอบอยากจะให้ผู้ที่รับผิดชอบที่เลี้ยงมีความรับผิดชอบมากขึ้นิหาก
ออกไปเร่ร่อนหรือกัดใครต้องมีบทลงโทษด้วยิจะเป็นค่าปรับหรือค่าอะไร
เขาจะได้ มี ก ารดู แ ลสุ นั ข สั ต ว์ เ ลี้ ย งเขาให้ ดี ขึ้ น กว่ า นี้ อี ก ิไม่ ป ล่ อ ยให้ ิิิิิิิิิิิิิ
สะเปะสะปะิเท่ากับภารของสังคมตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยิคณะร่างฯิฉบับนี้
อยากจะให้ มี เ ป็ น ค่ า ปรั บ อะไรก็ ไ ด้ ที่ ว่ า เห็ น ว่ า สมควริที่ ว่ า ให้ เ จ้ า ของ
รับผิดชอบมากกว่านี้ิิขอบคุณครับิ
/นายวิโรจน์ …

นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณิคุณิพชริครับิเชิญคุณปรีญาิครับ

ประธานสภาเทศบาล
นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ เรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติิ ดิฉันนางสาว
สมาชิกสภาเทศบาล

ปรีญาิิจิวะนันทประวัติิสมาชิกสภาเทศบาลิเขติิ3ิตามที่ดิฉันดูว่าเทศ
บัญญัติข้อที่เขียนิ“ที่หรือทางสาธารณะิหมายถึงว่า สถานที่ิหรือทางซึ่ง
ไม่ใช่เป็นของเอกชนิเน้นคาว่าเอกชนิเพราะว่าอันนี้เป็นของเทศบาลแต่ว่า
ในเขตเทศบาลก็มีจุดเป็นศูนย์รวมของเอกชนเช่นิิตลาดสดิทราบมาว่ามี
หลายคนที่เลี้ยงแบบนี้สัตว์ไม่มีเจ้าของิซึ่งในตลาดนัดซึ่งนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่
สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ภาคเอกชนิถ้ า เกิ ด ว่ า เป็ น ไปได้ ไ หมในเขต
เทศบาลเราออกให้ครอบคลุมไปเลยว่าในที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมอย่างเอกชน
ไม่ใช่ที่สาธารณะิแต่ถ้าหากเป็นตลาดสดจุดศูนย์รวมก็เป็นแหล่งจุดศูนย์
รวมจุดหนึ่งิดิฉันเคยทราบว่ามีคนเอาไปปล่อยในตลาดนัดและสร้างปัญหา
ให้เหมือนกันิก็ขอฝากไว้ด้วยิขอบคุณค่ะ

นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณิคุณิปรีญาิครับิเชิญคุณรุ่งโรจน์

สมาชิกสภาเทศบาล
นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์

ขออนุญาตท่านประธานครับิเห็นด้วยครับกับการควบคุมสุนัขสร้างปัญหา

สมาชิกสภาเทศบาล

ให้กับพี่น้องประชาชนิในชุมชนมากมายิถ้ากัดแล้วควรมีกฎหมายในการ
ปรับให้สูงขึ้นิเพราะเท่าที่ทราบก็มีกฎหมายแล้วิ ถ้าสุนัขไปกัดก็เท่ า กับ
เจ้าของไปร้ายคนนะครับเท่ากับเจ้าของไปทารายด้วยครับิผมขอเสริมในิ
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(2)ิซึ่งในท้ายมีว่าิเป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดโดยเด็ดขาดิคาว่าเด็ดขาด
ควรจะมีวงเล็บถ้าในหนองน้าสาธารณะิอย่างธาราิวัดแก้วฯิวัดโภคาฯิ
เลี้ยงปลาได้ครับิเพื่อไม่ต้องใช้ตามที่ นายกฯิกล่าวมาผมก็เข้าใจคาว่าิ2ิ
มาตรฐานิเดี่ยวมีคนร้องขึ้นมากจะมีความผิดิขอบคุณมากครับ
นายวิโรจน์ หวานดี

เชิญคุณสุนทริครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ภูเก้าล้วน

เรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติิ ิผมอยากให้ดู

สมาชิกสภาเทศบาล

ร่างเทศบัญญัติข้อที่ิ8ิตามที่ท่านนายกฯิพูดออกมานิดหนึ่งว่าพวกเราจะดู
ว่าจะแก้อัตราค่าปรับมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ิ อันนี้ผมไม่ทราบว่าแก้ได้ไหม
นะครับิผมอยากจะเสนอต่อสภาฯิครับว่าข้อที่ิ ิ8ิเขียนไว้ว่าิผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินิ1,000ิบาทิผม
อยากจะเสนอขอให้เป็นิ3,000ิบาทิต่อสภาฯิครับิเพราะเราปรับไม่เกิน
/เพียงแต่...
เพียงแต่เรามีจุดเริ่มต้นว่าอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของเราว่าควรจะถึง
เท่าไหร่ิแต่ด้วยตัวเลขที่มากขึ้ นมานิดหนึ่งทาให้การให้ความร่วมมือน่าจะ
มากขึ้นเพราะผมมองว่าไม่เกินิิ1,000ิบางคนหมาเขาก็หลายตังเขาไม่ให้
ความร่วมมือกับเราเขาไม่กลัวหรอกครับิตรงนี้จะเป็นช่องว่านิดหนึ่งิแต่
หากว่ามีตัวเลขสูงถึงิิ3,000ิก็น่าจะมีผลดีต่อความร่วมมือิิขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณคุณสุนทรครับิิเชิญคุณคธาิครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายคธา ชัยสุวรรณ

เรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติิ ผมคธาิ

สมาชิกสภาเทศบาล

ชัยสุวรรณิิสมาชิกสภาเทศบาลเขติิ1ิเห็นด้วยกับญัตตินี้ที่ท่านนายกฯ
ออกเทศบัญญัติิ กระบี่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวก็มีคนมาท่องเที่ยวหลากหลายิ
ทั้งคนกระบี่เองที่รักสุนัขและไม่รักสุนัขิถ้ามีการละเมิดเราต้องเข้าใจว่าคน
ที่ไม่เลี้ยงได้รับความเดือดร้อนิเหมือนอย่างที่ท่านสุนทรบอกว่าิข้อิิ8ิผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติิต้องระวางโทษปรับไม่เ กินิ1,000ิบาทิ
ตรงนี้ก็เห็นด้วยว่าถ้าเราจะเพิ่มโทษตามที่ท่านสุนทรเสนอไปิและหากเรา
เสนออย่างนี้ได้ไหมว่าจะมีโทษปรับขั้นต่าว่าจะเป็นิ100ิ200ิหรือิ300ิ
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หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือถ้ามีการทาผิดซ้าซากตรงนี้เรา
สามารถเพิ่มโทษจากเดิมิเช่นิปรับจากิ1,000ิเป็นิ3,000ิบาทิก็ฝาก
คณะกรรมการดูแลด้วยครับิขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณคุณคธาิครับิเชิญคุณเกียรติกรณ์ครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายเกียรติกรณ์ ศรีนวลละออง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผมนายเกียรติกริิศรีนวลละอองิสมาชิกสภาเทศบาลิเขติิ1ิิเมื่อดูิๆตาม
ระเบี ย บแล้ ว ก็เห็ นด้ว ยกับเทศบั ญญัติ ข องเทศบาลแต่ผ มอยากจะให้ ล ง
รายละเอี ย ดิดู ใ นิ(13)ิคิบอกว่ า ในการนาสุ นั ข ออกนอกสถานที่ เลี้ ยง
เจ้าของสัตว์ิ จะต้องผูกสายคาดจูงที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลาิ
ผมดูแล้วว่าในการนาสุนัขออกนอกสถานที่ เลี้ยงิส่วนมากจะพาไปและพา
สัตว์ไปถ่ายมูลตามริมถนนิตามที่สาธารณะิและเมื่อถ่ายมูลเสร็จก็ไม่มีการ
จัดการตรงนั้นิส่วนมากก็ถ่ายทิ้งไปเลยก็เป็นที่ลาบากของคนที่ไปมาหรือวิ่ง
ออกกาลังกายอย่างนั้นิผมอยากจะให้ลงรายละเอียดว่าเมื่อพาสุนัขออกไป
นอกสถานที่เลี้ยงมีสายลากจูงเรี ยบร้อยิสุนัขถ่ายแล้วต้องจัดการมูลของ
สัตว์ด้วยิในเทศบัญญัตินี้ดูแล้วไม่มีเกี่ยวกับตรงนี้ครับิมีข้อิิ6ิอยู่นิดหนึ่งิ
/ในเรื่องของ…
ในเรื่องของสถานที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวให้สะอาดอยู่เสมอิจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
ถูกสุขลักษณะิอันนี้คือสถานที่เลี้ยงิแต่ที่ผมพูดหมายถึงว่าิที่ลากจู งแล้ว
ออกไปนอกที่เลี้ยงแล้ว ถ่ายมูลตามถนนหรือหนทางที่ส าธารณะิต้ องลง
รายละเอียดตรงนี้ด้วยครับิขอบคุณมากครับิ

นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณครับิิคุณเกียรติกรณ์ิครับิจริงิๆิแล้วรายละเอียดจะควบคุม

ประธานสภาเทศบาล

เรื่องการพาออกนอกบ้านจะควบคุมหมดนะครับิขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
ครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ

เรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

รองนายกเทศมนตรี

ก็ไม่คิดนะครับว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนกันถึงขนาดนี้ิ ก็
เป็นเรื่องที่ดีครับิิก็มีการพูดกันว่าเมื่อปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาแล้วไม่ดูแลิ
ไม่ใส่ใจเกิดไปกัดคนขึ้นมาแล้วจะปรับคนได้หรือเปล่าิได้ครับิถ้าหากว่าเรา
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นาสุนัขไปหรือปล่อยสุนัขออกไปิแล้วไปกัดคนถึงไม่ต้องเขียนในกฎหมาย
ตรงนี้ิก็ได้ครับิตรวจสอบให้ได้ว่าสุนัขตัวนี้ของใคริแล้วก็แจ้งข้อหาละเมิด
ครับิปรับได้จับได้ิส่วนค่าปรับที่เขียนว่าไม่เกินิิ1,000ิบาทิท่านประธาน
ครับินั้นหมายความว่าิ100ิถึงิ1,000ิบาทิิจะปรับในอัตราที่ต่าก็ได้ิ บอก
ว่าให้เขียนให้สูงกว่านี้ิ ิ3,000ิก็เป็นไปได้แต่ที่ท่านสมาชิกพูดถ้าจูงออกไป
แล้วระวังอย่างดีแล้วิมันเกิดหลุมมือขึ้นมาิเกิดไปวิ่งชนเด็กิๆิล้มิปรับ
เพื่อนตั้งิ3-4ิพันหรือครับิแต่จะตั้งก็ได้ิแต่ปรับในอัตราที่ต่าิและถ้าหา
กว่าจะถ่ายมูลจะเขียนเพิ่มเติมก็ได้ไม่เขียนก็ได้ิ แต่ใช้ิพรบ.สาธารณสุขิเข้า
ไปจับิทุกอย่างโยงใยกันได้หมดครับิเพียงแต่ว่าที่ผมพูดคือเขียนไว้ให้ มัน
หนักิๆิเวลาปฏิบัติจะปฏิบัติได้ง่ายิแต่เวลาจะปฏิบัติกันจริงิๆิก็ต้องใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานิิแต่หากจะเขียนสักิ3-4ิพันิก็สุดแล้วแต่ิ ก็อยู่ที่
สภาฯิแห่งนี้ิครับิปรับได้หมดทุกอย่างครับ
นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชรครับิิเชิญคุณพชริครับิ

ประธานสภาเทศบาล
นายพชร ตั้งจิรวัฒนา

เรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติิ เรื่องค่าปรับ

สมาชิกสภาเทศบาล

เพราะว่าิ1,000ิบาทิเพราะว่าเป็นเทศบัญญัติเราตรามาใช้แล้วิก็ต้อง
หลายปี กว่าเราจะมาเปลี่ ยนแปลงอะไรต่างิๆิิผมอยากจะนาเสนอว่ าิ
5,000ิบาทิิและตามที่ท่านนายกฯิว่าอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานิว่าผิด
มากน้อยหรือว่าครั้งแรกหรือครั้งต่อไปแต่หากว่าไม่หลาบจาเราก็เพิ่มระดับ
ขึ้นไปเรื่อยิๆิจนสูงสุดถึงิิ5,0000ิบาทิเพราะว่ามันอยู่ที่การพิจารณาของ
/เจ้าหน้าที่…
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าสาเหตุครั้งแรกิไม่ได้ตั้งใจหลุดมือไปกัดด้วยความ
ไม่ตั้งใจิก็พิจารณาตามความเหมาะสมิก็อยากจะให้ตั้งสูงิๆิเพราะเมื่อตรา
มาแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงอีกิและค่าเงินก็จะสูงขึ้นเรื่อยิๆิิผมขอ
เสนอิ5,000ิครับิขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี

เชิญคุณสุนทริครับิ

ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ภูเก้าล้วน

เรียนท่านประธานครับิผมอยากจะทาความเข้าใจนิดหนึ่งครับิหรืออาจ
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สมาชิกสภาเทศบาล

จะขอความรู้ว่าที่ผมเข้าใจนี้ผิดหรือถูกิคาว่าิฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศ
บัญญัตินี้ิหมายถึงว่าิเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านิยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนิเราไม่ได้
มาแจ้งิอย่างนี้เราผิดไหมครับิและต้องใช้มาตรการิ3,000ิหรือิ5,000ิ
หรือเปล่าินอกจากเหตุที่มันเกิดแล้วที่ผมนาเสนอเพื่อให้มีความรับผิดชอบ
ตั้งแต่นาสัตว์มาเลี้ยงิและก็มาแจ้งให้ทางท้องถิ่นทราบก็จะไม่เสียค่าปรับิ
แต่หากว่าครอบครองสัตว์เลี้ยงโดยไม่ขึ้นทะเบียนผมเข้าใจว่าผิดิต้องระวาง
โทษตามที่เสนอตามนี้ิขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณคุณสุนทรครับิเชิญท่านรองป้อมเพชริิครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนษิฐ

มันเขียนไว้อย่างนั้นแล้วิก็ผิดหมดครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วิถ้าคุณเลี้ยงเป็ดไก่

รองนายกเทศมนตรี

หมูิหมาิแมวิและคุณไม่ขึ้นทะเบียนก็เข้าข่ายิิ1,000ิบาทิิและหาก
เลี้ ย งหมาสั ก ิิ2ิตั ว ิแล้ ว ไม่ เ จตนาอยู่ ใ นบ้ า นแต่ ว่ า เขารู้ ว่า คุ ณ ไม่ ไ ด้ ขึ้น
ทะเบียนและปรับเพื่อนตั้งิ1,000ิแล้วทีนี้จะเอาิ5ิ–ิ7ิ–ิ8ิพันิแล้วแต่ิ
มันได้ิมันสะใจดีิแต่ว่าโดยสากลทั่วไปคิดกันอย่างไรว่าพื้นฐานของความผิด
ขนาดนี้และไปปรับขนาดนั้นเขาจะเอาหลักทรัพย์ที่จะประกันตัวคนเขาก็ตี
ตามความเป็นจริงิถ้าลักทรัพย์เท่าไหร่ประมาทเท่าไหร่ฆ่าคนตามเท่าไหร่ิ
ฉ้อโกงเท่าไหร่ิิมันมีฐานของมันอยู่แล้วิทีนี้พอละเมิดแล้วไม่มาแจ้งการ
ครอบครองิไม่มาขึ้นทะเบียนิแม้นจะเขียนอัตราน้อยิแต่คาว่า ประมาณ
ต้องใกล้เคียงความเป็นจริงิสุดแล้วแต่ที่ประชุมจะคิดอย่างไริขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชรครับิเชิญท่านเลขานุการสภาฯิครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายิการตราเทศบัญญัติิในส่วนมีตัว
/กฎหมายหลัก…
กฎหมายหลักในการให้อานาจในการส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ิ ิพรบ.เทศบาลว่า
ด้วยเรื่องการปรับตามข้อิิ8ิกฎหมายิกาหนดไว้ว่าิการปรับไม่เกินิ1,000ิ
บาทิส่วนกฎหมายอีกตัวเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติสัตว์เลี้ยงก็คือมีฐาน
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อานาจมาจากิพรบ.สาธารณสุขิิพ.ศ.ิ2535ิซึ่งต้องอาศัยตามิพรบ.ิ2ิ
ฉบั บ นี้ มากาหนดิซึ่งในข้อิิ8ิวรรคท้ายก็ได้กาหนดไว้แล้ ว ิปรับไม่เกินิ
1,000ิบาทและนอกจากนี้ต้องระวางโทษไม่เกินตามบทกาหนดโทษพรบ.
สาธารณสุขฯิพ.ศ.ิ2535ิซึ่งในิพรบ.สาธารณสุขฯิกาหนดโทษไว้ิ5,000ิ
บาทิิและถ้าสุนัขเจ้าของจูงแล้วไปถ่ายบนถนนิไม่มีบทบัญญัติไว้ในนี้ซึ่ง
การกระท าโดยสั ต ว์ ก็ เ จ้ า ของต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเพี ย งแต่ว่ า จะมี ผู้ ร้ อ งทุ กข์
กล่าวโทษหรือไม่ิ หากมีก็ใช้ิ พรบ.สาธารณสุขฯิเรื่องความสะอาดิการระ
ทาความผิดนั้นจะมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วิในประเทศไทยิเราจะมีปัญหา
เรื่องไม่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษครับิไม่มีคนแจ้งความิการตราเทศบัญญัติ
จะต้องอาศัยกฎหมายแม่เป็นฐานอานาจในการดาเนินการิเพราะฉะนั้นิ
นอกจากโทษปรับที่กาหนดโดยพรบ.เทศบาลแล้วิก็ต้องมีบทบัญญัติในฐาน
อานาจต่อไปถึงการลงโทษตามิพรบ.สาธารณสุขฯิอีกครับิส่วนในิพรบ.ิ
โทษปรับิ2,000ิบาทิในเทศบัญญัติไม่เกินิ1,000ิบาทิิเราสามารถอาศัย
อานาจที่จะปรับได้แต่เราจะใช้ฐานของกฎหมายใดิส่วนในเทศบัญญัตินี้ได้
บัญญัติถึงโทษของิพรบ.สาธารณสุขฯิได้ด้วยิเพียงแต่ไม่ได้เอาข้อมูล มา
แนบว่ามีอะไรบ้างิิถ้ าหากเรื่องที่เกิดให้เกิดความสกปรกใช้พรบ.รั ก ษา
ความสาอาดครับิหรือหากจะกาหนดให้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ิเราจะมีกฎหมาย
หลักของเราอีกิคือิพรบ.เทศบาลนะครับิว่าโทษปรับสามารถให้อานาจได้
เท่าไหร่ิขอบคุณครับ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพิสรุปแล้วง่ายิๆิเขียนไว้ิ1,000

รองนายกเทศมนตรี

ตามขอบเขติตามอานาจหน้าที่ิของเทศบาลิแต่หากว่าท่านใดกล่าวโทษ
ร้องทุกข์ว่าทาให้สกปรกด้วยิก็ใช้ิพรบ.สาธารณสุขฯอีกชุดใส่เข้าไปิอาจจะ
กลายเป็นิ2ิคดีิแล้วหากว่าเกิดละเมิดขึ้นมาิไปกัดเขาิอย่างนี้อยู่ ที่ความ
เสียหายอาจจะต้องถึงิ10,000ิหรือ5,000ิบาทิอะไรอย่างนี้ิ สรุปแล้วปรับ
ได้ถึงเป็นิ10,000ิบาทิหากไปกัดเขาิทาให้เขาเสียหายิตรงนี้เมื่อฐานให้
แค่ิ1,000ิเราก็ใส่ตัวอื่นเข้าไปมันหลายคดีิ หลายเรื่องิก็คงจะรวมกันได้
มากขึ้นครับิเพราะฉะนั้นิถ้าหากจะมาปรับตรงนี้ก็อย่ างที่ท่านเลขาฯว่า
แล้วเกินขอบเขตหน้าที่ของเทศบาลแล้วมันก็คงทาไม่ได้ิ

23

/นายวิโรจน์...
นายวิโรจน์ หวานดี

เชิญคุณสุนทริครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายสุนทร ภูเก้าล้วน

ขอพูดถึงกรณีิที่ท่านพูดว่าิพรบ.ิเทศบาลิปรับได้ิิ1,000ิบาทิและมี

สมาชิกสภาเทศบาล

พรบ.ตัวไหนิ2,000ิบาทิและเราจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมิหากใช้ได้
ผมของเสนอเป็นตัวเลขิิ2,000ิบาทิครับิ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิฐ

คือเทศบัญญัติเพดานอยู่ที่ิ ิ1,000ิบาทิแล้วถ้าหากทาสกปรกมีผู้กล่าว

รองนายกเทศมนตรี

โทษิร้องทุกข์ิก็ไปถ่ายขึ้นมาก็มีอีกพรบ.ที่ปรับได้อีกิิ2,000ิบาทิรวมแล้ว
เป็ น ิ3,000ิบาทิถ้าหากว่าเข้ากฎหมายละเมิด ไปกั ดเขาอี กิทาให้ เ ขา
เสียหายด้วยอย่างนี้ตามความเป็นจริงิเสียิ2-3ิหมื่นบาทิเอาตัวกฎหมาย
แต่ละตัวมารวมกันิ

นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชริเชิญท่านเลขาฯิครับ

ประธานสภาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ

ขออนุญาตอีกนิดครับิกราบเรียนท่านประธานสภาฯิที่เคารพและสมาชิก

เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ทรงเกียรติิิดูเทศบัญญัติมีเหตุที่เกิดมีความเพียงพอปรับตามเทศบัญญัติิ
แต่ห ากเหตุมันเกินก็ไปดูิ พรบ.สาธารณสุ ขฯิและหากว่าไปกัดเข้า อี ก ก็
เหมือนกับว่าเจตนาหรือว่าทาร้ายร่างกายก็คือความผิดฐานเจตนากับไม่
เจตนาและหากกัดไปด้วยหมายความว่าทาร้ายร่างกายไม่ใช่เจ้าทุ ก ข์จ ะ
กลายเป็นบุคคลไม่ใช่ที่สาธารณะมันก็ต้องมีหลายกฎหมายมาเปรียบเทียบ
ครับิความผิดิเพียงแต่ว่าในเทศบัญญัตินี้อ้างแต่เฉพาะที่กล่าวถึงเฉพาะ
สัตว์เลี้ยงิก็เลยเอามาเป็นฐานอานาจในการปรับหรือโทษิส่วนที่มีกฎหมาย
เฉพาะอยู่แล้ ว ก็ ไปใช้ กฎหมายเฉพาะแต่ ห ากเกิด เหตุ ขึ้น มามีผู้ ร้อ งทุ ก ข์
กล่าวโทษก็คือมันใช้กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและมีความผิดิขอบคุณ
ครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับิผมว่าครบถ้วนแล้วสาหรับญัตตินี้คงเข้าใจเพราะมัน
อ้างถึงิพรบ.การสาธารณสุขฯด้วยิ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็ นชอบร่า งเทศบั ญญั ติเ ทศบาลเมื องกระบี่ เรื่อง การ
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ควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .....ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 12 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน
มติที่ประชุม
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกรับหลักการ เห็นชอบ 12 ท่าน

/นายวิโรจน์...
ต่อไปพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และในฐานะผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสอบถามท่านสมาชิกว่ามี
ท่านใดมีความประสงค์จะขอแปรญัตติในวาระที่ 2 บ้างครับ เชิญครับ หากไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองกระบี่ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การ
ควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ การปล่ อ ยสั ต ว์ พ.ศ. ..... ในวาระที่ 2 ขั้ น แปรญั ต ติ
โดยไม่ประสงค์แปรญัตติและยืนยันตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ ยกมือ 12 ท่าน
ท่านใดไม่เห็นด้วยครับ - ท่าน
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 12 ท่าน
ต่อไปวาระที่ 3 ซึ่งไม่มีการอภิปราย สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ..... และให้นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
เพื่อประกาศใช้ต่อไป โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 12 ท่าน)

มติที่ประชุม สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 12 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 5
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(กองการศึกษา)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
รองนายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ 2561 ตามที่ สภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ปานุ ร าช
งบประมาณ ตั้งไว้ 21,000 บาท เนื่องจากกองการศึกษาได้ดาเนินการขออนุมัติ
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก ส าหรั บ งาน
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ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งได้ตั้งเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้ นฐาน
ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ซึ่งเมื่อตรวจสอบเกณฑ์ร าคากลางและคุณลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กับเทศบัญญัติเพื่อดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ปรากฏ
ว่ามีข้อความที่ไม่ตรงกัน จึงทาให้ไม่สามารถจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ได้ จึงมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขคาชี้แจงตามรายละเอียดดังนี้
/หลักการ...
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
ดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ งบประมาณตั้ ง ไว้ 21,000 บาท ตาม
รายละเอียดดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช จานวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
-ิมีหน่วยประมวลผลกลางิ(CPU)ิไม่น้อยกว่าิ2ิแกนหลักิ(2ิcore)ิจานวนิ1ิหน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งิหรือดีกว่าิดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาิแบบิCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่าิ2ิMB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่าิ2.1ิGHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิกิ(Graphics
Processing Unit)ิไม่น้อยกว่าิ8ิแกนิหรือิ
2)ิในกรณีที่มีหน่วยความจาิแบบิCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่าิ3ิMB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลักิ(RAM)ิชนิดิDDR3 หรือดีกว่าิขนาดไม่น้อยกว่าิ8ิGB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลิ(Hard Drive)ิขนาดความจุไม่น้อยกว่าิ1ิTB จานวนิ1ิหน่วยิหรือิ
ชนิดิSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120ิGB จานวนิ1ิหน่วย
-ิมีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่าิ1,366ิx 768ิPixel และมีขนาดไม่น้อยกว่าิ
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ12ินิ้ว
-ิมีิDVD-RW หรือดีกว่าิจานวนิ1ิหน่วย
-ิมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายิ(Network Interface)ิแบบิ10/100/1000ิBase-T หรือ
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิดีกว่าิจานวนไม่น้อยกว่าิ1ิช่อง
-ิสามารถใช้งานิWi-Fi (802.1ิ1b,ิg,ิn)ิและิBluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
ตามบัญชีครุภัณฑ์ิแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีิ(พ.ศ.2561ิ–ิ2564)ิเทศบาลเมืองกระบี่ิ(หน้าิ
307)ิตั้งจ่ายจากเงินรายได้ิ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์***

26

ข้อความใหม่
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 21,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปานุราช จานวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
-ิมีหน่วยประมวลผลกลางิ(CPU)ิไม่น้อยกว่าิ2ิแกนหลักิ(2ิcore)ิจานวนิ1ิหน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งิหรือดีกว่าิดังนี้
/(1)ิในกรณี...
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาิแบบิCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่าิ2ิMB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่าิ2.1ิGHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิกิ(Graphics
Processing Unit)ิไม่น้อยกว่าิ8ิแกนิหรือิ
2) ในกรณี ที่ มี ห น่ ว ยความจ าิแบบิCache Memory ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ิ3ิMB ต้ อ งมี
ความเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าพื้ น ฐาน ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.5 GHz และมี เ ทคโนโลยี เ พิ่ ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลักิ(RAM)ิชนิดิDDR3 หรือดีกว่าิขนาดไม่น้อยกว่าิ8ิGB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลิ(Hard Drive)ิขนาดความจุไม่น้อยกว่าิ1ิTB จานวนิ1ิหน่วยิ
หรือิชนิดิSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120ิGB จานวนิ1ิหน่วย
-ิมีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่าิ1,366ิx 768ิPixel และมีขนาดไม่น้อยกว่าิ
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ12ินิ้ว
-ิมีิDVD-RW หรือดีกว่าิจานวนิ1ิหน่วย
-ิมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายิ(Network Interface)ิแบบิ10/100/1000ิBase-T หรือ
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิดีกว่าิจานวนไม่น้อยกว่าิ1ิช่อง
-ิสามารถใช้งานิWi-Fi (802.1ิ1b,ิg,ิn)ิและิBluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
ตามบัญชีครุภัณฑ์ิแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีิ(พ.ศ.2561ิ–ิ2564)ิเทศบาลเมืองกระบี่ิ(หน้าิ
307)ิตั้งจ่ายจากเงินรายได้ิ ***ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์***ิิิิ
เหตุผล
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
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ขอได้โ ปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แ จง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติ
ระเบียบวาระที่ 5 ขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่ 5 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 13
ท่าน ไม่เห็นขอบ - ท่าน (งดออกเสียง 5 ท่าน)
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

/ระเบียบวาระที่ 6 ...
ญัต ติ เ รื่ องขออนุมัติแก้ไ ขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่า ยประจาปี พ.ศ. 2561
(กองสาธารณสุขฯ)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ขอเชิญท่านรองสุรเดชาครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
รองนายกเทศมนตรี
เรี ย น ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่ เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ตั้งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานตลาดสด งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน งบประมาณตั้งไว้ 20,000
สาหรับจัดซื้อโต๊ะประชุม จานวน 10 ตัว โดยมีคาชี้แจงงบประมาณตามเทศ
บัญญัติดังกล่าว ในหน้า 283 กาหนดไว้ดังนี้
ข้อความเดิม
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 20,000 บาท
- โต๊ะประชุม ขนาด 75*50*75 ซม. จานวน 10 ตัว เนื่องจาก ในรายละเอียดของคา
ชี้แจงงบประมาณเดิม ขนาดความยาวของโต๊ะประชุมไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ตลาดสดที่ต้องการจัดซื้อเพื่อใช้สาหรับเป็นโต๊ะประชุม ดังนั้น เพื่อความถูกต้องในการ
เบิ ก จ่ า ย และสามารถด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ข้อความใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 20,000 บาท
- โต๊ะประชุม ขนาด 75*150*75 ซม. จานวน 10 ตัว
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ตั้ ง จ่ า ยตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดในบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาเทศบาลเมืองกระบี่
/เหตุผล…
เหตุผล
1. เพื่อให้ เป็ น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔
ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบ
วาระที่ 6 ขอเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็ น ชอบกับ ญั ตติระเบียบวาระที่ 6 โปรดยกมือครับ (เห็ นชอบ 13 ท่าน)
(ไม่เห็นขอบ - ท่าน) (งดออกเสียง 5 ท่าน)
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ (กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวฯ)
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ขอเชิญท่านรองสุรเดชา ครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือที่ ศธ.6807/ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตามที่
ภาควิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการจัดงานประมูลผลงานจิตรกรรม เพื่อ
หารายได้ ม อบให้ ก ารกุ ศ ล เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2560 ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ โดยมีผลงานจิตรกรรม เพื่อการประมูล จานวน
13 ภาพ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินที่บริจาคผลงานในการประมูลหารายได้
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เพื่อการกุศลครั้งนี้ ซึ่งสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้เงินทุนจานวนหนึ่งเพื่อนาไปมอบ
ให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ในจังหวัดกระบี่ ได้อุทิศระบบกล้อง
วงจรปิด ชนิด IP และครุภัณฑ์ต่างๆ จานวน 24 ตัว
จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ ต่างๆ ต่อสภา
เทศบาลเมืองกระบี่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขอความเห็ น ชอบรั บโอนระบบกล้ อ งวงจรปิ ด ชนิด IP และครุภัณฑ์ต่า งๆ มี
รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องบันทึก Amorn(Dauhua) รองรับ 16 กล้อง IP จานวน 2 เครื่อง Harddish 3 TB
for CCTV จานวน 1 ตัว
/2. กล้อง IP…
2. กล้อง IP CP Plus (Dahua) ความละเอียด 2 MP IR จานวน 24 ตัว
3. Switch HUB POE 8 Port จานวน 3 ตัว
4. Switch HUB 5 Port 10/100/1000 จานวน 1 ตัว
5. สาย UTP Cat5E ยาว 940 เมตร
6. สาย UTP CAT5E Outdoor ยาว 305 เมตร
7. เครื่องสารองไฟ SKD 850VA จานวน 3 เครื่อง
8. ตู้ Wall Rack6U จานวน 1 ตู้
9. ตู้ Mini Wall Rack จานวน 2 ตู้
10 จอ LED 21.5” AOC
จึงมีความจาเป็นต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามข้อ 110 ต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้
เหตุผล
1. เพื่อให้กล้องวงจรปิดอยู่ในความดูแลของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
เทศบาลเมืองกระบี่
2. เพื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่ สามารถดูแลบารุงรักษาครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามข้อ 110 ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ข องประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและน า
งบประมาณของเทศบาลไปใช้จ่ายในการดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 กาหนดไว้ว่า ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
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วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ประกาศ
ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นทีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2549 แล้ ว แต่ ก รณี รวมทั้ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้
บั ง คั บ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ นกว่ า จะมี ก ฎกระทรวง
ระเบี ย บ หรื อประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไป “โดย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเดิมของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่นที่ยังคงใช้ระเบียบ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
/(ฉบับที่ 10) …
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 ข้อ 9 “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น”
จึงเรียนมาเพื่อนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับ
โอนมอบครุภัณฑ์ตามหลักการข้างต้นในข้อ 1-10 ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและ
พร้อมรายละเอียดที่แนบมาพร้อมญัตตินี้
นายวิโรจน์ หวานดี

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบ

ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ 7 ขอเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็ น ชอบกั บ ญั ต ติ ร ะเบี ย บวาระที่ 7 โปรดยกมื อ ครั บ (เห็ น ชอบ 13 ท่ า น)
( ไม่เห็นขอบ - ท่าน) (งดออกเสียง 5 ท่าน)

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติอื่นๆ หรือเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือจะปรึกษาตลอดจนมีเรื่องที่จะ
เสนอแนะให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณอิทธิชัย

นายอิทธิชัย ตันบุตร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งในที่ชุม คือ 1. ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างล่าสุด
คือเรื่องของการขุดเจาะเกาะกลางถนนบริเวณตรงข้ามโรงงานโยธา ทางชาวบ้านที่
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เดือดร้อนบริเวณนั้นได้ร้องเรียนมาผ่านมายังสมาชิกสภาเขต 3 และต้องขอขอบคุณ
มา ณ ที่นี้ด้วย
2.เรื่องของการใช้บริการที่ตลาดสดมหาราช ที่เขาได้แจ้งมาว่าเขาไปซื้อยอดมะพร้าว
เมื่อผ่าออกมานั้นเป็นสีออกสีฟ้าๆ ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะมีการแช่น้ายา ผมได้แจ้งผ่าน
ไปยังทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2561 และได้รับหนังสือเมื่อวาน
ก่อน และตามหนังสือได้มีลงรายละเอียดว่า ได้เข้าไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 ก.พ.
2561 ถือว่าเป็นการเข้าไปแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ว ต้องขอขอบคุณทาง ผอ.
กองสาธารณสุขฯ ด้วย
3.เรื่ องของสวนสาธารณะธารา ได้มีการไปใช้บริการที่ส วนธาราแห่ งนี้ เมื่อทาง
ชาวบ้านผู้ที่เข้าไปใช้พื้นที่นี้ เขาได้ฝากเรื่องมาในหลายๆ เรื่อง คือ แสงสว่างบริเวณ
ทางด้านหัวมุมฝั่งที่ติดอยู่กับคานซ่อมเรือ ตรงนั้นมีต้นไม้ มีเสาไฟฟ้าอยู่ 3 ต้น และ
โคมไฟตรงนั้นมีครบ แต่ไฟไม่ติด ซึ่งบริเวณนั้นเองผมเดินดูแล้วประมาณ 19.00 น.
น่ากลัว มองแล้วอาจเกิดความสุ่มเสี่ยงอาชญากรรมได้ อีกจุดหนึ่งคือหัวมุมของ
/สนามเทนนิส…
สนามเทนนิสตรงนั้นค่อนข้างที่จะมืด แต่ต้องขอชื่นชมทางผู้ที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบ
ในส่วนของสวนธารา ณ ตอนนี้ที่ทราบมา ขออนุญาตเอ่ยนาม คุณ ขันติกร สุวรรณ
วิห ค ผมได้เจอเขาเดินดู อ ยู่ที่ส วนสวนธาราอยู่เรื่ อยๆ ผมมองว่าการที่เราได้ รั บ
มอบหมายแล้วเราลงไปดูหน้างานอยู่ตลอด ผมมองว่าเวลาเขาไปแก้ไขปัญหาจะได้
ทันท่วงที ไม่ต้องรอให้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาผ่านมายังสมาชิกสภาหรืออาจจะมา
ร้องเรียนทางเทศบาล อาจจะได้การตอบรับที่ล่าช้าหากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทาหน้าที่
ที่จะได้รับมอบหมายอย่างคุณขันติกร ผมคิดว่าชาวบ้านก็ไม่ต้องมาร้องเรียนและทาง
สมาชิกสภาก็ไม่ต้องโดนตาหนิ เพราะอย่างที่เคยแจ้งไปว่าสมาชิกสภาได้รับการรับ
เลือกมาจากประชาชน เวลาประชาชนเจอสมาชิกสภาเขาจาได้ เขาจะต้องร้องเรียน
มา และสิ่งที่พูดแจ้งไปไม่ได้ตั้งใจที่จะไปติเพื่อทาลาย เพราะเราอยู่ในองค์กรเดียวกัน
ในสิ่งที่พูดไปวันนี้เราติเพื่อ บอก เวลาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาบางเรื่องได้รับ การ
ตอบสนองที่รวดเร็ว แต่ยังมีอีกหลายๆ เรื่อง ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เรื่องนี้ฝาก
ท่านประธานสภาเทศบาลไปยังฝ่ ายบริห าร ในส่ ว นของพื้นสวนธารา ได้รับการ
ก่อสร้างมานานพอสมควรแล้ว เรื่องของต้นไม้ เรื่องของทาง เท่าที่ทราบมาว่าจะ
ได้รับงบประมาณหรือมีในเรื่องที่จะปรับปรุงอยู่ แต่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ในส่วนนี้ขอ
สอบถามด้วย แต่ที่สาคัญสวนธาราแห่งนี้ ณ วันนี้ มีประชาชนไปใช้บริการจานวน
มาก และยังมีเรื่องของขยะบริเวณหัวมุม แถวๆ ที่เขาไปเล่นตะกร้อ บริเวณนั้นเคย
พูดกันมานานแล้วว่าอยากจะให้หาที่ ที่ดีกว่าตรงนั้น เพราะส่งกลิ่นเหม็นมาก มีน้า
จากขยะส่งกลิ่น เรื่องของพื้นทางเดิน ทางวิ่ง ตอนนี้ชารุดไปตามการเวลาและราก
ของต้นไม้ได้ชอนไช ซึ่งผมมองว่าในสวนสาธารณะธาราแห่งนี้ จะโยงไปถึงเรื่องของ
Q - City เนื่องจากท่านนายกเองได้กาหนดในเรื่องนี้ไว้ เรื่องเหล่านี้นั้นอยากให้เป็น
ส่วนหนึ่งของ Q – City ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพราะหากคนไปใช้บริการที่สวนธารา
เยอะๆ ผมอยากเห็นคนที่ใช้บริการแล้วเกิดความปลอดภัย
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4.เรื่ องของโรงเรียน ได้รับการแจ้งมาว่าของโรงเรียนเทศบาล 4 มีเด็กนักเรียน
ลาออกกลางคัน ซึ่งไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไร ในส่วนนี้ไม่ได้ตาหนิทาง ผอ. ผม
มองว่า ผอ. ทาหน้าที่ได้ดีมาตลอด แต่เรื่องนี้ไม่ทราบปัญหาว่ารายละเอียดเป็น
อย่างไร เนื่องจากมีอยู่ห้องหนึ่ง ที่นักเรียนออกกลางคัน ณ ตอนนี้นักเรียนเหลืออยู่
ประมาณ 10 คน โดยก่อนหน้านี้เราเองมาถูกทางในเรื่องของ EP. เรื่องของสอง
ภาษา แต่ วั น นี้ เ รามี คู่ แ ข่ ง เกิ ด ขึ้ น มามากอยากฝากทางท่ า นประธานสภาไป ยั ง
ผู้บริหารด้วย มั่น่ใจว่าทางสมาชิกสภารวมถึงฝ่ายบริหารมีความตั้งใจและจริงใจที่จะ
แก้ไขปัญหาต้องการที่จะให้โรงเรียนทั้ง หมด ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเทศบาล 4 แต่
เป็ น ทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลเมื อ งไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ต่ อ ไป
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณอิทธิชัย ท่านอื่นมีไหมครับ
เชิญคุณเกียรติชัย
/สิบเอกเกียรติชัย...

สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล จะสอบถามเรื่องปัญหาบ่อขยะที่มีปัญหาร้องเรียนอยู่ในเฟสบุ๊คเยอะมาก คาถาม
แรกที่เขาถามว่า เรื่องของสุนัขจรจัด เรื่องกลิ่น เรื่องขยะมูลฝอยและเขาถามเรื่อง
ของโรงไฟฟ้าขยะ แล้วเกิดปัญหามลพิษขึ้นมาจะแก้ไขอย่างไร และจะหาน้าจากไหน
เพราะแถวนั้นไม่มีบ่อน้า หากสูบน้าใต้ดินจะทาให้มีปัญหาเรื่องน้าใต้ดินหรือไม่ และ
จะทาให้บ่อน้าของผิวดินของชาวบ้านแห้งหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณเกียรติชัย มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณสุนทร

นายสุนทร ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนอื่นขอขอบคุณเจ้าพนักงานเทศบาลทุกหน่วย ทุกกอง/ฝ่าย ที่ได้ดาเนินการทา
ให้ พื้ น ที่ เ ขตเทศบาลเมื อ งกระบี่ ข องเรามี ศั ก ยภาพ สมกั บ เป็ น เมื อ งชั้ น น า
ระดับประเทศมีความพร้อม ส่วนใหญ่ในเรื่องของแสงสว่างก็ดี ความสะอาด เส้นทาง
การจราจรชัดเจน การกาหนดวันเวย์เริ่มจะลงตัว ด้วยความทุ่มเทในการทางาน มี
เรื่องที่จะเรียนผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารว่า มีอยู่จุดหนึ่งอยากให้รีบ
แก้ไข ตรงสามแยกหัวมุมของป้ายวัดปานุราชที่เลี้ยวลงไปแล้ว เห็นป้ายวัดปานุราช
ตรงนั้นจะมีคูขวางถนนเป็นคูซีเมนต์เล็กๆ ขวางถนนชารุดอยู่ บ่าต่ากว่าถนนพื้นถนน
เองเริ่มชารุดแล้ว ทาให้ฝาคูที่เป็นซีเมนต์แตกหัก มีการซ่อมแซมโดยการใช้เหล็กไป
ปิดชั่วคราว ตอนนี้แผ่นเหล็กและบ่าพังแล้ว เวลาขับรถผ่านทาให้เกิดเสียงดังและ
อาจจะเกิดอันตรายได้ เป็นห่วงมอเตอร์ไซด์ที่ขับอาจจะทาให้ล้มเกิดอุบัติเหตุได้ ขอ
ฝากให้เป็นวาระเร่งด่วนนิดหนึ่ง อยากจะให้มอบงานนี้ให้กับทางกองช่างเพราะเป็น
เรื่องของการทาระดับของบ่าคูระบายน้ากับผิวจราจรให้ เกิดความราบเรียบที่สุ ด
ขอบคุณครับ
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุนทร มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณพชร

นายพชร ตั้งจิรวัฒนา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่ยวกับถนนวันเวย์ ชาวบ้านร้องขอมาถ้าเลี้ยวเข้า
แถวๆ สี่แยกก่อนถึงร้านไทยนิยม บริเวณหน้าห้างศรีนคร ชาวบ้านร้องขอมาว่าขอให้
เป็นทูเวย์ได้หรือไม่ ตรงนั้นจะขอเป็นการเดินรถทูเวย์ เพราะเดินรถทางเดียวพอ
ออกมาจะต้องย้อนกลับไปไกลกว่าจะกลับมาที่เดิมได้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณพชร มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณปรีญา

นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอฝากทางท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารสัก 2 – 3 เรื่อง คือ
/1.อยากติดตาม…
1.อยากติดตามเรื่องถนนเมืองเก่าที่ถนนได้ชารุด ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งคิดว่าทางเทศบาล
เราคงจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาได้เร็วๆ นี้ เพราะเห็นกาลังทาถนนอยู่ตรงหน้า กศน.
ไปยังสี่แยกช้าง หวังว่าถนนเมืองเก่าก็เช่นกันที่จะได้รับการแก้ไขในเร็วๆ นี้
2.มีการฝากมาเรื่อง การล้างคูระบายน้าของเทศบาลเมืองกระบี่ในเขตศูนย์การค้า
มหาราชว่า ไม่ทราบว่าขณะนี้เราได้มีการล้างบ้างหรือไม่เพราะหากเดินผ่านจะมีกลิ่น
3.ขณะนี้ เราได้รั บความนิยมจากนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นด้ว ยเรื่องที่ ล าน
ประติมากรรมปูดา จะมีการถ่ายรูปเยอะมากแต่ละวันต้องเข้าคิว อยากฝากอีกจุด
หนึ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปชมและได้ถ่ายรูปด้วยคือ บริเวณประติมากรรมปลา
หิน ตรงนั้นสวยเป็นจุดสาคัญเพราะคุณชวน หลีกภัย ในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านได้เดินทางมาเปิดสวนเจ้าฟ้าแห่งนี้ และมีอนุสาวรีย์ประติมากรรมปลาไปอยู่ตรง
นั้น ซึ่งเป็นที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง หลายๆ จุดที่สวยงามอยากให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยว
ชมอย่างทั่วถึง ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณปรีญา มีท่านอื่นอีกไหมครับ
เชิญคุณธนวัฒน์

นายธนวัฒน์ ตราเต็ง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบว่ามีโครงการบริเวณหน้าตลาดสดบ้างหรือไม่ ที่จะทาให้การจราจรแถวๆ
บริเวณวงเวียนเกาะกลางตรงนั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทาเป็นวงเวียนหรือดาเนินการ
อย่างไรได้บ้างที่จะไม่ให้รถนั้นขับฝ่าขึ้นไปตรงๆ และปัญหาน้าท่วมที่บริเวณหน้า
ศูน ย์ จ ราจรที่ป้ อ มต ารวจ ฝนตกหลายๆ น้าก็ท่ว มไม่ ท ราบว่า จะแก้ ไขปั ญ หาได้
อย่างไร ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณธนวัฒน์ มีท่านอื่นอีกไหมครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญคุณรุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์

พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอเสริมเรื่องวงเวียนอีกนิดหนึ่ง วงเวียนเสือเผ่นทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ ผมได้รับการร้องเรียนมาว่า ตรงนั้นวงเวียนใหญ่ใช้สีระบายที่พื้น เป็นวงที่กว้าง
ไป รถที่ผ่านมาเขาไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้ว่าวงเวียน จะวิ่งฝ่าไปฝ่ามายังไม่มีการเลี้ยวอ้อม
วงเวียน ไม่ทราบว่าแนวคิดนี้เป็นของฝ่ายทางหลวงชนบทหรือเทศบาลเมืองกระบี่
ถ้าสร้างวงเวียนตรงนั้นควรจะยกขอบขึ้นมา ไม่ต้องกว้างมากให้เป็นจุดที่สังเกตได้ว่า
เป็นวงเวียนมีลูกศรบอกให้รู้ หากระบายสีที่พื้นถนนมองยาก อาจจะเกิดอันตรายได้
ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ วันนั้นได้ขับไปยังบริเวณนั้น ได้ตามหลังรถส่วนราชการไปเขาก็
ได้เลี้ยวตัดไป แต่ลองเลี้ยวตามวงเวียนปรากฏว่าเลี้ยวได้ อย่าเลี้ยวเร็วๆ เพราะจะมี
รถจอดอยู่หน้าร้านอาหาร ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่ง หากจะยกขอบขึ้นมา
สักนิดคงจะดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวินัยการขับขี่ของแต่ละคนด้วย มีท่านอื่นอีกไหม
ครับ หากไม่มีจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ตอบคาถามที่ท่านได้สอบถามมา ขอเชิญท่าน
รองป้อมเพชรครับ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ต้องขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ข้อแนะนาและข้อปรารถนาดีและเจตนาดีขอ
ยืนยันว่าตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนในการทางาน หลายๆ อย่างดีขึ้น รวดเร็วขึ้นเพราะ
วันนี้นอกจากมีการโทรมาบอกว่าแล้ว เรายังเปิด line กลุ่มให้เข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง ขยะ เรื่องไฟฟ้า ถนน เมื่อท่านแจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่ได้ดูแล้วไม่ต้องรอคาสั่ง
สามารถดาเนินการได้ อาจจะมีบางเรื่องที่ยังล่าช้าอยู่แต่ช่วยกรุณาแจ้งมาเพื่อจะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ สาหรับเรื่องการซ่อมถนนเป็นเรื่ องของเทศบาลที่จะต้อง
ดาเนินการในทุกจุดอยู่แล้ว มีเรื่องใหญ่ๆ อยู่สัก 3 เรื่องที่จะทาความเข้าใจและชี้แจง
ที่ประชุม
1.เรื่ องการล้ างคูร ะบายน้า ตอนนี้ได้งบประมาณมาแล้ ว 1 ล้ านบาท เทศบาล
ร่วมกับ อจน. ซึ่งได้ผู้รับเหมาแล้ว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่หนึ่ง คือ บริเวณศูนย์การค้า
มหาราชทั้งหมด ชุดที่สอง คือตั้งแต่ถนนอุตรกิจ หน้าบริเวณธนาคารกรุงเทพ คงจะ
ได้ผู้รับเหมาในเร็วๆ นี้ ในการจ้างเอกชนมาใช้รถมาฉีดล้างคงจะดีขึ้น
2.เรื่องที่ทางสมาชิกพูดเรื่องของน้าท่วมหน้าป้อมตารวจ คงจะไม่ใช่เฉพาะจุดที่หน้า
ป้อมตารวจแต่เป็นหลายๆ จุดในเขตเทศบาลแต่วันนี้เราโชคดีเราได้งบประมาณมา
จากกรมโยธาฯ 700 ล้านบาท ซึ่งจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเจตเทศบาลหลายๆ จุด
จุดใหญ่ที่สุดคือหน้าเมือง ได้ดูแบบแปลนแล้วปรากฏว่าเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป
สามารถดาเนินการได้ น้าที่ลงจากวัดแก้วฯ น้าที่ลงจากซอยร่วมจิตร น้าที่ออกจาก
ข้างมหาราชมอเตอร์ไซด์ จะมีบ่อพักขนาดใหญ่แล้วมีการเดินท่อ 1.80 เมตร. เดิน
ผ่านหน้าไทยโฮเต็ลมาออกสามแยกแล้วมาที่ป้อมตารวจ และที่ถนนเจ้าฟ้า จากหน้า
ศาลผ่านกาแพงประวัติศาสตร์ มาที่หน้าสี่แยกกรมศุลกากรแล้วไปออกทางร้านเอก
พาณิชย์ และท่ออีก 2 ท่อ ขนาด 1.80 เมตร. 2 ท่อคู่ วิ่งริมถนนผ่านหน้าร้านมา
เธอร์ มาถึงพัฒนาจะเลี้ยวขวาผ่านบริษัทศรีผ่อง ผ่านโรงแรมใหม่และมาออกที่ป้อม
ตารวจ 3 จุ ด ตรงนั้นคิดว่าสามารถที่จะรับน้าได้มากพอสมควร และคิดว่าคงจะ
แก้ปั ญหาได้ ส่ ว นข้างวัดโภคาฯ ขณะนี้เวลานี้ดีขึ้นพอสมควรแต่จะมีอีกจุดหนึ่ ง
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รวบรวมน้าตรงนั้นผ่านถนนตรงนั้นอีก 2.80 เมตร. ข้ามถนนมาแต่ไม่เลี้ยวขวามาที่
บ่อปลา จะข้ามถนนมาแล้วมาที่ถนนหน้าพลับพลาวิ่งข้ามถนนหน้าพลับพลาผ่ าน
โรงเรียนเทศบาลมาลงที่สะพานตลาดเก่า 2.40 เมตร คงจะช่วยได้เยอะ
3.เรื่องปัญหาขยะ คงไม่ต้องท้าวความถึงอดีต ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นายกฯ ได้ไปรับปาก
เขาไว้เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 ว่าจะแก้ไขปัญหาให้ได้ภายใน 3 เดือน ตั้งแต่วันนั้น
มาเราดาเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง โดยท่าน ผอ.กองช่างรับผิดชอบเรื่องนี้ ได้
เข้าไปตรวจดูเป็นประจา ขยะที่อยู่หน้าตราชั่ง ก่อนวันที่ 4 คงจะเห็นว่ากองกันเต็ม
ไปหมด วัน นี้ ได้ขนถ่ายขยะจากตรงนั้นขึ้นไปบนบ่อพักหมดแล้ ว วันที่ 23 ธ.ค.
2560 เราเกลี่ยพื้นที่ และมีการปลูกพืชคลุม ตรงนั้น โดยเชิญ อบต.ทั้ง 2 แห่ง ให้
มาร่ ว มในการท าการ หลั งจากนั้นวันรุ่งขึ้ นเราได้ ตรวจสุ ขภาพให้ เด็ กนั ก เรี ย นที่
โรงเรียนบ้านในช่อง รวมแล้วมีประชานอีก 50 กว่าคน ได้รับความร่วมมือจาก สสจ.
/โรงพยาบาล…
โรงพยาบาลรวมแพทย์ และเทศบาล เมื่อวันที่ 26 ได้ไปตรวจกับชาวบ้านที่อยู่ใน
ระแวกนั้นเขาเรียกหนองขอน ที่อยู่ใกล้บ่อขยะได้รับความร่วมมือที่ดี และในครั้งที่ 3
ตรวจพนักงานขนขยะได้ประมาณ 30 คน เป็นไปได้ด้วยดี
-เรื่องคอกสุนัขทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนสุนัขไป 38 ตัว ทาหมัน 16
ตัว นาสุนัขคืนสู่บ้าน 9 ตัว นั่นหมายความว่าจับมาแล้ว เขามาขอไปเลี้ยง 9 ตัว
และที่ขังอยู่ในคอกอีก 10 ตัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่เรื่องที่ปราบสุนัขยังไม่ได้ดาเนินการ
ได้อย่างเต็มที่นัก เพราะสุนัขไม่ได้อยู่ในบ้าน แต่จะอยู่ในแนวป่า และได้ขอกาลังจาก
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดให้มาร่วมดาเนินการด้วย
-เรื่องของกลิ่น แมลงวัน นั้นทาควบคู่กันไป เมื่อก่อนนี้ให้นายถาวร สะพายหลังและ
ถังน้าเกือบ 200 ลิตร. บรรทุกสามล้อพ่วงขึ้นไป และไปฉีด วันนี้ไม่ใช่ ใช้รถใหญ่
ขนาด 6 ล้อขึ้นไป บรรทุกน้าขึ้นไปเต็มที่ฉีดทุกวัน ทั้งยาฆ่าแมลง ทั้งกลิ่น จะมีกลิ่น
อยู่บ้างในช่วงที่รถแบ็คโฮทาการตักขยะแล้วขยะเก่าข้างใต้ที่มีความชื้นอยู่ส่ งกลิ่น
บ้าง และอีกช่วงหนึ่งคือในช่วงกลางคืนเวลามีลมพัดผ่านก็มีกลิ่น
-สาหรับน้าเสีย ก่อนวันที่ 4 ได้เก็บน้ามาเป็นตัวอย่างหลังจากวันที่ 23 ท่านนายกฯ
กระผม ผอ.กองช่าง และอีกหลายคน นา EM บอลไปใส่ในบ่อน้าเสียบ่อที่ 1 ใส่เสร็จ
แล้ ว หลั งจากนั้ น อี ก 7 วัน ตักน้าขึ้นมาให้ อจน. ตรวจสอบครั้งที่ 1 ปรากฏว่ า
ออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เท่า ค่าของน้าดีขึ้นประมาณ 50% สารที่อยู่ข้างใต้ ผอ.
กองช่างได้ให้คนไปเก็บ สรุปแล้วครั้งเดียวค่าน้าเสียดีขึ้น 50% ตอนนี้ได้เก็บค่าน้า
เสียครั้งที่ 2 ไปตรวจสอบแล้ว เข้าใจว่าเมื่อตรวจสอบครั้งที่ 2 จะต้องดีขึ้นอีกมาก
วันนี้จะใกล้ครบกาหนด 3 เดือน เราได้แจ้งทางจังหวัดไปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของ
เทศบาลเมืองกระบี่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องของจังหวัดทั้งจังหวัดที่จะต้องเข้ามา
ช่วยดูแล และรับผิดชอบร่วม เพราะเรารับขยะจากที่อื่นๆ ด้วย ไม่ใช่แค่เทศบาล
เมืองกระบี่ เพีย งฝ่ ายเดียว แต่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561
นายกฯ ประชุมที่กรุงเทพฯ และโทรศัพท์มาว่าเขาประท้วงหน้าบ้าน สส.ท่านหนึ่ง
ว่าไม่เอาขยะจากโรงไฟฟ้า และในส่วนนี้ผมจะให้คาตอบท่านและกรุณาช่วยชี้แจง
เขาด้วย ในการต้มน้าที่ถามว่านาน้ามาจากไหนเพราะทีใ่ นช่องไม่มีแหล่งน้าธรรมชาติ

36

หากนาน้าใต้ดิน บ่อน้าของพวกเราจะแห้งเหือด พืชผลจะแห้งเหี่ยวไม่มีน้าแต่ไม่ใช่
เพราะเขาคิดไว้แล้ว เขาใช้แหล่งน้าธรรมชาติน้าผิวดินนามาใช้ตรงนั้น เขาไปสารวจ
แหล่งน้าไว้แล้ว อาจจะเป็นในสระ อาจจะเป็นหนองทะเล หรืออาจจะเป็นฟิชชิ่ง
ปาร์ค และต่อท่อมาเพราะเราไปดูงานที่อื่น เขาต่อท่อมาประมาณ 17 – 18 กม.
ใช้น้าวันหนึ่ง 500 ลบ.ม. น้าที่เหลือประมาณ 40 – 50 ลบ.ม. นาเข้าสู่ระบบ
บ าบั ด ของเขา จากนั้นต้องมีควันเพราะอยู่ในหุบเขา เขามีวิศวกร มีส ถาปนิก มี
ผู้ เชี่ย วชาญ เขารู้ เรื่องการก่อสร้างอาคาร เขารู้เรื่องการก่อสร้างโรงงาน รู้เรื่อง
ทิศทางลม เพราะปล่องสูงขนาด 45 เมตร. เขาคงไม่ปล่อยให้มีควันอบอวนอยู่ตรง
นั้น หากมีควันอบอวนเครื่องจักรกลจะสึกหลอเร็วกว่าปกติ เมือ่ เผาแล้วจะมีขี้เถ้าอีก
30% เขารู้ และมีจริงตรงตามที่เขาพูด และขี้เถ้าหนัก ขี้เถ้าเบา เขาได้ทา MOU ไว้
กับที่ทุ่งสง ทุ่งสงจะมารับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ รับไปทาอิฐมวลเบาและผสมคอนกรีต
/การขนขยะ…
การขนขยะขนตามปกติ รถที่ไปตอนเช้าวันละ 170 ตัน นาไปเทลงในบ่อขยะที่เป็น
คอนกรีต ลาเลียงขึ้นไป ในบ่อนั้นจุได้ประมาณ 1,000 ตัน ขยะส่วนที่เหลือที่จะ
ครบ 400 ตัน คือขยะที่อยู่ในหลุมของเทศบาลไปคุ้ยมาวันละ 200 กว่าตันและ
นามาผสม เมื่อครบ 10 ปี ขยะนี้หมด จะคืนพื้นที่พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองกระบี่ อยากให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจและได้ชี้แจง
คนอื่นๆ ด้วยในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา เขาบอกว่าไม่ทิ้งตรงนี้ได้หรือไม่ ให้นาออก
ห่างไปจากนี้สักประมาณ 5 กิโลเมตร. เช่นในป่าสงวน แต่ป่าไม้เขาไม่ให้ทิ้ง และ
เรื่องนี้เกินขีดความสามารถของเทศบาลเมืองกระบี่ เราเป็นเพียงผู้จัดการเรื่องขยะ
ไม่ใช่เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด เราได้เงินมานั้นมาซื้อที่ดิน เขาให้เงินมาซื้อเครื่องจักร
เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดในการดาเนินการ
ให้เรียบร้อย ปัญหาต่างๆ ที่เขาเอาหรือไม่นั้น อยู่ที่คนในช่อง เมื่อมีคนขึ้นป้ายไม่เห็น
ด้วย แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเห็นด้วย เขาบอกถ้าหากขยะอย่างนี้ไม่ให้กาจดเหมือนที่
เราว่าแล้วนี่จะให้นาไปไหนได้ ทาให้เกิดปัญหาอย่างนี้ตลอดไปหากให้ดาเนินการ
อย่างดีแล้วใช้เครื่องจักรกลที่ดี มีเทคโนโลยีอย่างดีขยะจะหมดไปใน 10 ปี เขาจะ
ขึ้นป้ายเห็นด้วย ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้เขาขึ้นป้ายว่าเห็นด้วยเพราะจะกลายเป็นการ
ทะเลาะกัน แต่ได้ตอบกลับไปว่าให้ชี้แจงอย่างที่ผมพูดผมบอกจะดีกว่า ตอบเป็นข้อๆ
ให้เขาเข้าใจ วันนี้ตรงนี้เป็นตัวสาคัญเมื่อมีความรู้เรื่องนี้แล้วใส่เข้าวันละนิดได้หรือไม่
ช่วยบอก ช่วยแจ้งเขา อย่าให้เขาว่าเราฝ่ายเดียว เพราะข้อมูลที่บอกข้อมูลที่พูดนั้น
เป็นข้อมูลจริงๆ ตรงๆ และผ่านการศึกษามาเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้คิดเอง ตอบเอง
เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องทาความเข้าใจและช่วยกันชี้แจง ผม
คิดว่าปัญหาเรื่องนี้ ขณะนี้ ท่านนายกฯ ได้มอบหมายผมและ ผอ.กองช่าง ไปชี้แจง
หลายๆ ครั้ง และสุดท้ายท่านนายกฯ ได้ไปชี้แจงด้วยตัวเองเขาเห็นด้วยในหลักการ
และทราบข่าวอาทิตย์นี้ห รืออย่างช้าอาทิตย์ห น้า จะเสนอขอความเห็ นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่จากการติดตามติดต่อไปพอทราบแล้ ว ว่า
แนวทางในการจะอนุญาตหรือไม่นั้นเขาจะว่าอย่างไร เขาเห็นด้วยที่จะให้เทศบาล
เมืองกระบี่ดาเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าขยะและให้ดาเนินการตามวิธีการพัสดุ วิธีการ
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พัสดุมี 3 อย่าง 1.เจาะจง 2.ให้คัดเลือก 3.ประมูลใหม่ แต่จากการที่ท่านนายกฯ
ได้หารือไปนอกรอบกับกรมบัญชีกลาง เขาแนะว่าให้ทาหนังสือไปและอาจจะใช้
วิ ธี ก ารเจาะจงก็ ไ ด้ เพราะประกวดราคามาแล้ ว 3 ครั้ ง อย่ า งไรก็ แ ล้ ว แต่ อ ยู่ ที่
กระทรวงมหาดไทยว่าจะให้ทาอย่างไร อยากให้พวกเราได้เป็นหูเป็นตาช่วยกันเป็น
ปากเสียงช่วยกันชี้แจงว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้หากไม่มีโรงงานไฟฟ้าขยะเกิดขึ้น ปัญหา
เรื่องนี้ไม่จบ หากให้โรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีดีๆ เหมือนที่เขาว่าจะทาให้ปัญหาต่างๆ
คลี่คลายได้ดี ในฐานะที่เทศบาลเมืองกระบี่เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้
เขาเราจาเป็นที่จะต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกคนมีหุ้นส่วนเหมือนกัน เพราะเป็นผู้ที่อนุมัติให้เราทา เพระฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไป
เมื่อผมชี้แจงท่านแล้ว ผมทาความเข้าใจท่านแล้วท่านก็มีหน้าที่จะต้องชี้แจงให้คน
ต่างๆ ได้รับรู้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
/นายวิโรจน์...
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร ท่านอื่นมีไหมครับ
เชิญคุณสุนทร

นายสุนทร ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล จะขอสนั บ สนุ น จากการที่ไ ด้มีโ อกาสเป็นตัว แทนของเพื่ อนสมาชิ กเดินทางไปที่
โรงงานกาจัดขยะแบบเผารวมที่จังหวัดขอนแก่น จะสนับสนุนสิ่งที่นอกเหนือจาก
ท่านรองนายกฯ ได้พูดขึ้นมา ที่เห็นชัดๆ คือปัญหาเรื่องน้าเน่าเสีย น้าเหม็นบริเวณ
บ่ อ ขยะ ทางโรงงานสามารถน าน้ าเหล่ า นี้ ที่ เ ป็ น น้ าสี ด าน าไปผ่ า นกรรมวิ ธี ก าร
กลั่นกรองน้าจะใสสะอาดพอที่นามาต้ม และหล่อเย็นที่เหลือนาไปรดน้าต้นไม้เพื่อให้
ความสวยงาม จะใช้น้าในพื้นที่ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือที่ท่านรอง
นายกฯ ไม่ได้พูดไปคือบริเวณปากปล่องที่มีความสูง 45 เมตร. จะมีตัวดักจับค่าของ
ควั น ที่ ป ล่ อ ยออกเป็ น กี่ ไ มครอนตั ว เลขจะชี้ ชั ด และตรงปากปล่ อ งจะมี เ ครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์จับส่งไปยังกรมควบคุมมลพิษ ของประเทศไทย พวกเราเองสามารถกู
ได้ใน Chart ของกรมควบคุมมลพิษว่าตัวเลขต่ากว่ามาตรฐานหรือไม่ จะเป็นตัวชี้ชัด
จะมีสัญญาณบ่งบอกว่าหากต่ากว่ามาตรฐานทางกรมควบคุมมลพาหรือทางโรงงาน
เองต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข หากไม่ปรับเปลี่ยนแก้ไขจะมีบทลงโทษว่ากันไป ส่วนนี้ทา
ให้เกิดความมั่นใจและที่สัมผัสชัดๆ เข้าไปในพื้นที่บ่อทิ้งขยะของจังหวัดขอนแก่นนั้น
พื้นที่ใหญ่กว่าของเรา กลิ่นมีน้อยมาก พาหะพวกแมลงแทบจะไม่เห็น ขอยืนยันจาก
การที่เป็นตัวแทนของพวกเราได้ไปสัมผัส มีความรู้สึกพึงพอใจอย่างวางใจ คิดว่าอีก
สักระยะหนึ่งน่าจะมี เพื่อนสมาชิกได้สมทบขึ้นไปดูงานด้วยกัน ที่ท่านรองนายกฯ
กล่าวมาสามารถบอกกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นโรงงานที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้ ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณสุนทร
ท่านรองป้อมเพชรช่วยตอบคาถามเรื่องของวงเวียนที่ตลาดสดมหาราช ที่คุณ
ธนวัฒน์ ได้แจ้งในที่ประชุมด้วยครับ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
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รองนายกเทศมนตรี

เรื่องทุกๆ เรื่องที่มีการจดบันทึกไว้แล้ว ข้อเสนอแนะของท่านไม่ว่าจะเป็นวงเวียนที่
อุตรกิจ วงเวียนที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หรือที่คุณธนวัฒน์ได้พูดไป เรา
บันทึกไว้หมดแล้วและคงจะมีการสั่งการ มีการตรวจสอบและจะดาเนินการให้ แต่สิ่ง
ที่เมื่อสักครู่ที่ผมได้มารวบรัดตอนสุดท้ายเรื่องของขยะที่จริงแล้วเกรงว่าจะมีการ
รบกวนท่านสมาชิกสภา เมื่อท่านสมาชิกสภาได้เปิดประเด็นตรงนี้มาจะขออนุญาตที่
จะเพิ่ ม ให้ อี ก สั ก นิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ชั ด เจนยิ่ ง กว่ า นี้ ระบบนี้ เ ป็ น ระบบ
เทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบเผาไหม้ คล้ายกับที่จังหวัดภูเก็ต ขยะทั้งหมดที่มาถูกนา
เรี ย งขึ้น มาเหมือนกับขึ้นบนสะพานที่ตลาดสดมหาราชขึ้น ไปสู งๆ และมีบ่อขยะ
ขนาดใหญ่ที่เป็นคอนกรีตรับได้ประมาณ 1,000 คิว เทลงไปในนั้นใต้บ่อนั้นเป็น
คอนกรีตมีท่อดูดน้าขึ้นมาไว้ที่บ่อหนึ่ง น้าเสียพักไว้ที่บ่อหนึ่ง และจากบ่อที่ 1 มาบ่อ
ที่ 2 บ่อที่ 3 บาบัดไปเรื่อยๆ จนถึงบ่อที่ 4 กลายเป็นระบบ RO คือน้าใสๆ สะอาด
/และกักเก็บ...
และกักเก็บไว้ในบ่อคอนกรีตมีฝาปิดเรียบร้อย หลังจากนั้นมีอีกบ่อหนึ่งถัดไปเป็นบ่อ
คอนกรีตขนาดใหญ่แต่ไม่มีฝาปิด ไม่มีน้าเสียของกระบวนการนี้ เล็ดลอดออกไปยัง
สาธารณะอยู่ในนั้นทั้งหมด ใช้ก้ามปูคีบขยะขึ้นมาแล้วขยุ้ม จนขาดจากนั้นโรยลงมา
ไม่เหมือนของหาดใหญ่ ของหาดใหญ่นั้นนาขยะมาตั้งไว้แล้วซักขยะแยกจากถุงแล้ว
ซักขยะเสร็จแล้วเป่า ขยะที่กองอยู่มีน้าไหลออกมา เมื่อได้ทาการเผาขยะจะเกิดควัน
เรามีสารเคมีฉีดพ่นฝุ่นละอองไม่ให้ลอยขึ้นไป ฝุ่นละอองนี้หากเกิดเล็ดลอดออกไป
น้าที่บาบัดไว้แล้วบ่อที่ 1 จะมีสเปรย์ฉีดพ่นครั้งที่ 2 หากเล็ดลอดออกไปยังที่ปล่อง
ควันก็มีถุงดักฝุ่นละอองอีกหลายร้อยถุง ควันที่ออกไปยังที่ปล่องควันสูง 45 เมตร.
จะมีตัวดักจับและมีอุณหภูมิบอก ควันที่ขึ้นไปจะขาวเป็นไอ ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏ
อยู่ที่สานักงานของเขา โชว์อยู่ที่หน้าโรงงาน โชว์อยู่ที่อุตสาหกรรมรวมถึงของเรา
ด้วย หากความร้อนอุณหภูมิ 800 – 1,200 องศา ความร้อนต่าเมื่อไหร่สวิตซ์ จะ
ตัดอัตโนมัติและใช้น้ามันดีเซลฉีดเพื่อเพิ่ม ความร้อน ชาวบ้านบอกดูไม่ออกดูไม่เป็น
ให้สังเกตที่ปล่องควัน หากมีควันสีขาวคือละอองน้า หากควันเริ่มดาแสดงว่าความ
ร้อนเริ่มลดลง เป็นระบบออนไลน์หมดทุกอย่าง ถ้าหากได้ไปศึกษาดูงานเที่ยวนี้ท่าน
นายกฯ นาทีมไปต้องเชิญท่านประธานฯ ด้วย สมาชิกสภาท่านใดจะไปต้องคุยกัน
แต่ ผ มอยากจะไปรถบั ส สั ก คั นหนึ่ งเพราได้ ไ ปหลายๆ คน แต่ ท่ า นนายกฯ บอก
เครื่องบินๆ ตรงจากภูเก็ตถึงขอนแก่น คนที่อยู่ที่หนองขอนริมบ่อขยะชาวบ้านจริงๆ
ต้องไปสัก 8 – 9 คน ชาวบ้านที่อยู่หมู่ที่ 1 ไสไทยต้องไปสัก 8 – 9 คน ส่วนทาง
จังหวัดต้องไปด้วย อาเภอต้องไปด้วย กลับมาจะได้บอกกล่าวให้ฟัง ส่วนคนที่ไม่เห็น
ด้วยในวันนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่เสมอ แต่คนที่เริ่มที่จะคล้อยตามบ้างก็ยังมี หากใคร
ยังอยากจะสอบถามเรื่องนี้ยินดีที่จะตอบทุกคาถาม ขอบคุณครับ

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร
เชิญคุณปรีญา

นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาก ดิฉันอยากเสนอความคิดเห็นว่าในการที่จะสร้าง
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นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

โรงไฟฟ้าขยะ เป็นปัญหากันมาเนิ่นนานที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ยังแก้ไขปัญหายัง
ไม่ค่อยถูกใจของชาวชุมชนที่อยู่รอบบริเวณบ่อขยะ ในโอกาสนี้ที่ทางเทศบาลได้รับ
ปากว่าภายใน 3 เดือน จะดาเนินการให้แล้วเสร็จนั่นคือตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ทาให้เขา
เกิดความมั่น ใจในโอกาสที่จะใช้การพิจารณาให้ เราสร้างโรงไฟฟ้าได้ต่อไป หาก
ภายใน 3 เดือนนี้ เราทาตามที่เขาให้โอกาสไว้ไม่ได้ ดิฉันคิดว่าเราคงพูดยาก คนที่
เข้าแสดงความคิดเห็นหรือไม่เห็นด้วยในวันนั้น เขาต้องการที่จะให้ผลออกมาดี โดย
ความคิดส่วนตัวคิดว่าเขาคงจะอยากให้เกิดขึ้น แต่เราต้องทาให้เขามั่นใจเชื่อใจว่าเรา
จะแก้ไขปัญหาให้เขาเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนจริงๆ อย่างเช่นโครงการที่จะไปศึกษาดู
งานต่างๆ ต้องให้คนที่โดนผลกระทบโดยตรงไปดูในหลายๆ หน่วยงานที่บางครั้งนา
คนไปดูงานแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็มี แต่ในขณะคนที่ต้องดาเนินการใช้ชีวิตอยู่นั้น
ควรจะได้ไปศึกษาดูงาน อย่างเช่นที่ท่านรองนายกได้พูดไปว่าให้ชาวบ้านบริเวณที่
/โดนผล…
โดนผลกระทบได้ไปด้วย เพราะได้ประโยชน์มาก หากไปศึกษาดูงานขอเสนอว่า หาก
ไปดูงานและนาคนที่ปัญหาเยอะๆ ไปดูงานเขาจะได้เห็นของจริง และอยากให้คน
อื่นๆ ได้ไปดูงานจริงๆ เพื่อสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้จะเป็นการดีที่สุด ขอบคุณ
ค่ะ
ขอบคุณ คุณปรีญา ท่านอื่นมีไหมครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
อย่ า งที่ คุ ณ ปรี ญ าได้ พู ด ไปเมื่ อ สั ก ครู่ เพื่ อ จะให้ เ คลี ย ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ที่ เ ขา
เดือดร้อน มีความเดือดร้อนจริงๆ แต่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากพวกเราที่ไม่ทางาน เราทางาน
กันอย่างเต็มที่ แต่งบประมาณเขาไม่ให้มา บ่อที่ 1 – 2 เต็มๆ หลายๆ บ่อ หลายๆ ปี
ขอไปเขาไม่ให้ มา เครื่อ งจักรกลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงวันนี้นั้นเสื่อมสภาพ
ดาเนินการไม่ได้ ทาอะไรไม่ได้ เพิ่งจะได้เครื่องจักรกลมาใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้ ก่อนวันที่
4 ธ.ค. 2560 ที่นายกฯ จะรับปากไป เราทาได้บ้างบางอย่าง ต้องยอมรับว่าราชการ
มีส่วนทาให้เขาเดือดร้อน และการที่ไปดูงานนั้นหากท่านพูดว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรนั้น
ในความเป็ น จริ ง นั้น ไม่ใ ช่ รอบแรกนั้นที่ ไ ปดู คื อ กรรมการที่จ ะพิ จารณาว่ า เขามี
โรงงานจริงหรือไม่ เพราะเวลามีการประกวดราคาการขายซองๆ ละ 1 แสน ซองที่
ยื่นนั้น 2 ซอง มีซองเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าคุณต้องมีโรงงานที่เป็นโรงงานจริงๆ
เผาขยะแล้ ว จริ ง ๆ ผลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ล้ ว 1 ปี พร้ อ มเงิ น ประกั น ซองอี ก
50,000,000 บาท จากนั้นได้ให้คะแนนว่าผ่านหรือไม่ผ่าน วันนั้นแจ้งให้สมาชิก
สภาฯ ไปในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพราะฉะนั้นทาไมถึงมีคนซื้อซอง แล้วมายื่นซอง
เพราะมีบางคนไม่มีโรงงานให้เราดู หากไม่มีโรงงานให้ดูเขาริบเงิน 50,000,000
บาท เมื่อเข้าหลักเกณฑ์แล้วต่อไปนี้ถ้าจะทาสัญญานายกฯ จะไปดูให้ชาวบ้านพาไป
ดู อย่ างทีท่า นสมาชิก สภาฯ พูดไป จะไปดูกี่ คนก็ ตามแต่ พ าไปให้ เห็ น กับ ตาแล้ ว
กลั บ มาบอกกล่ าวให้พวกเราได้รับรู้รับทราบ คนที่ไม่เห็ นด้ว ยเขาตั้งธงไว้แล้วว่า
อย่างไรก็ไม่เห็นด้วยคุณจะพูดอย่างไรเขาไม่เห็นด้วย ก่อนหน้านี้ไปแจ้งไปแล้วแต่เขา
ไม่ไปไม่ดู แล้วจะให้เราทาอย่างไร เราต้องทาความเข้าใจกับพวกเราทุกคน คนที่
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พอจะทาความเข้าใจได้พูดให้เขาเข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจต่อให้พูดอย่างไรเขาไม่เข้าใจ
ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคนที่ตั้งธงไว้แล้วได้นอกจากนาคนที่ยังไม่ได้
ตั้งธง คนที่เป็นกลางพูดให้เขารู้ให้เขาเข้าใจแล้วให้เขาไปดู อย่างนี้พอจะฟังกันได้
พวกเราไม่ได้อยู่นิ่งได้ให้นิติกรไปหาว่าคนที่ส่วนได้ส่วนเสียในการทาประชาพิจารณ์มี
ใครบ้าง ปรากฏว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียคือคนที่นาขยะทั้งหมดมาทิ้งที่เทศบาลเมือง
กระบี่ตรงนี้ ในวันประชุมวันทาประชาพิจารณ์วันนั้นจะต้องให้คนมามากๆ และคนที่
มีความรู้พูด คาถามต่างๆ ที่ถามมาเป็นคาถามพื้นๆ ทั้งหมด วันนี้ไม่มีใครเชื่อใคร
แล้ว สถาบันที่มีชื่อเสียงสูงสุดคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาทาการวิจัย 3 ครั้ง ที่นี่
แล้วลงมติว่าเทศบาลเมืองควรจะดาเนินการอย่างนี้ เพราะฉะนั้นให้คนที่เชื่อ คนที่
เห็นด้วยไปแล้วมาคุยกัน คาว่าทาประชาพิจารณ์ไม่ได้ยกมือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย แต่ต้องเสนอข้อคิดเห็นมาแล้วเราจะนามาปรับใช้ นายกฯ ได้
/รับปากว่า…
รับปากว่า 3 เดือน ดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อย แต่คนกลุ่มนี้บอกว่าไม่มีทางที่จะทา
ได้ทัน กลิ่นยังมี สุนัขยังมี ทั้งๆ ที่ดีไปแล้วตั้ง 80% ต้องให้จังหวัดมาตรวจสอบมา
ประเมิ น ว่ า สิ่ ง ที่ ท าไปผ่ า นหรื อ ไม่ หากให้ ค นอี ก กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยไม่ มี ท างผ่ า น
เพราะฉะนั้นวันที่ 4 มี.ค. – เม.ย. 2561 นี้ยังทะเลาะกันไม่จบ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบท่านรองป้อมเพชร ท่านอื่นมีไหมครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สาหรับเรื่องขยะนั้นคงจะดาเนินการไปตามที่ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวไว้แล้ว แต่
คิดว่าในส่วนของดาเนินการนั้นคงไม่มีทางเลือกว่าจะไปใช้ที่อื่นๆ เพราะการกาหนด
ของศูนย์กาจัดรวมของจังหวัดนั้นอยู่ที่นี่ ที่เราไปใช้อยู่ 251 ไร่ อย่างไรก็ตามการ
สร้างความเข้าใจทั้งทางด้านของการให้ข้อมูลและทาจริง ที่จริงปัญหาตรงนี้คงไม่เกิด
หากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ อนุมัติงบประมาณ
มาให้เราเมื่อ 4 ปีที่แล้ว แต่เขาไม่ให้ สุดท้ายตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเล็งเห็น
ว่าขยะนั้นเป็นปัญหาของท้องถิ่นทั้งประเทศ โดยนาเรื่องขยะนั้นมาดาเนินการเองใน
ส่วนตรงนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะต้องทาอย่างไร ทั้งในเรื่องของรายละเอียดใน
เรื่องของข้อมูลปลีกย่อยเราจะต้องมานั่งคุยกันแล้วชี้แจงให้ฟัง เพื่อจะให้ทาความ
เข้าใจและนาไปขยายความต่อ การแก้ไขปัญหาใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้ว ว่า
เรื่องของขยะที่ตกค้างต่างๆ แก้ไขได้เกือบหมดแล้ว ถ้าเกิดว่าขยะที่ตกค้างที่อยู่ข้าง
นอกบ่อ บ่อที่ 1 – 2 เราขนกันไปเกือบหมดแล้ว แต่ในส่วนของบ่อที่ 3 ที่เราขอ
งบประมาณไป โดยของบฯ ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น ขณะนี้อ ยู่
กระบวนการพิจารณา ซึ่งทางด้านของ กอ.รมน. โดยท่าน พล.ท.ผดุง มาที่นี่และเห็น
ด้วยที่จะให้การสนับสนุน ในส่วนของการดาเนินการบ่อที่ 3 หากเราได้รับการอนุมัติ
คือต้นเดือนตุลาคม หลังจากที่อนุมัติแล้วต้องใช้เวลาในการที่จะประกวดราคาอีก
ประมาณอย่างน้อยๆ เกือบ 2 – 3 เดือน ในการก่อสร้างจะแล้วเสร็จนั้นประมาณ 8
เดือน เพราฉะนั้นปีหน้าทั้งปี บ่อที่ 3 คงจะแล้วเสร็จ ส่วนบ่อที่เรามีอยู่ในการขุดดิน
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ขึ้นมาฝังกลบบ่อที่ 1 นั้น เราผ่านสภาฯ ไปแล้วที่ของบประมาณโดยจ่ายขาดเงิน
สะสม 3,000,000 กว่าบาท เพื่อไปปูยางแล้วนาขยะที่เข้ามาทุกๆ วันลงไปในบ่อนี้
ก่อนจนกว่าจะได้บ่อที่ 3 ในส่วนของโรงงานไฟฟ้าขยะหากเราได้ดาเนินการนั้นเป็น
การกาจัดขยะอย่างถาวรซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตรงนั้นเราได้แจ้งไปแล้วว่าเป็นรีสอร์ทกอง
ขยะเป็นที่ศึกษาดูงานของประเทศไทยในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม เรื่องของการ
กาจัดขยะมูลฝอยและเรื่องของการนาบ่อฝังกลบขยะที่มีขยะอยู่ 6 – 7 แสนตัน มา
สร้างเป็นสวนสาธารณะต่อไป ในส่วนนี้นั้นเชื่อว่าเราได้อธิบายไปหากคนที่ไม่เชื่อเขา
ก็ไม่เชื่อ แต่เราคิดว่าคนที่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่ออกมาในการที่แสดงออก
อย่างที่เราเห็นทั่วไปคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นเสียงน้อย คนที่เห็นด้วยจานวนมากแต่เสียง
ไม่ค่อยดัง
/-ในส่วนของ…
-ในส่วนของสวนสาธารณะธาราขอเรียนว่าเราได้ของบประมาณไป เช่น การสร้าง
สนามกีฬาของเรา โดยสร้างอัฒจันทร์ได้รับการประมาณจากคุณสุนทร ที่เป็นสมาชิก
สภา การที่จะได้ประสานงานในการที่เขามีการออกแบบไปแล้วมาดาเนินการ
-ในส่วนของท่าเรือแปดเหลี่ยม ส่วนนี้ต้องขอบคุณทางด้านของกรมเจ้าท่า ได้จัดสรร
งบประมาณมาแล้ ว ประกวดราคาได้ คู่ สั ญ ญาแล้ ว อี ก ไม่ กี่ วั น จะลงนามและจะ
ดาเนินการก่อสร้าง ซึ่งท่าเรือตรงนี้จะเป็นท่าเรือหลั กในการเดินทางไปยังต าบล
คลองประสงค์ ซึ่งฝั่งตรงข้ามสร้างเสร็จแล้ว ถ้าฝั่งนี้เราได้ออกแบบไว้แล้วมีความ
สวยงาม ในส่วนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรต่อไป
-ในส่วนอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะนี้ขอเรียนว่าในเรื่องของเมืองศิลปะนั้น
เราได้ รั บ การก าหนดให้ เ ป็ น เมื อ งศิ ล ปะโดยรั ฐ บาล จั ง หวั ด เชี ย งราย จั ง หวั ด
นครราชสีมาคือโคราช และจังหวัดกระบี่ นอกจากเป็นเมืองศิลปะ 1 ใน 3 ของ
ประเทศแล้ว เราได้รับการคัดเลือกจากทางกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดงานศิลปะโลก
คือ Thailand Biennale Krabi 2018 ซึ่งมีการดาเนินการไปแล้ว และวันที่ 19 นี้
จะเป็นการจัดการสัมมนาเป็นรอบที่ 3 คณะที่ 3 ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของเรา ขอเชิญ
ท่านประธานสภาฯ พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ พร้อมได้ไปร่วมจะได้รู้ว่าเขามีอะไรบ้าง
ทาอะไรบ้าง นอกจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ ที่ทางชุดของกระทรวง
วัฒนธรรมเขามานั้น ขณะนี้เราได้มีศิลปินทั้ง ญี่ปุ่น คุณมูไก ที่ได้มาทางานให้เรานั้น
เมื่อ 3 ปีที่แล้ว จะมี อาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว มาทาประติมากรรมการแกะสลักไม้
ซึ่งเป็นตอไม้ขณะนี้ทางานอยู่ที่หน้าศูนย์การเรียนรู้ฯ หากเรามีเวลาว่างไปให้กาลังใจ
ทั้ง 2 ท่านด้ว ย นอกจากนั้น แล้ ว วั น ที่ 18 กุมภาพันธ์ มีคณะใหญ่ ที่เ ป็น ศิ ล ปิ น
นานาชาติมาที่นี่ ส่วนนี้เป็นอีกส่วนที่เราได้จัดงานด้านของงานศิลปะที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม และเดือนมิถุนายน จะมีศิลปินแห่งชาติสัญจร ซึ่งปกติจะจัดที่สงขลา
ทางด้านของอาจารย์กมล ทัศนาญชลี นั้นให้ความกรุณาประสานงานจนกระทั่งเขา
มาจั ด งานศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สั ญ จรในเดื อ นมิ ถุ น ายนที่ นี่ นั่ น เป็ น อี ก งานหนึ่ ง ที่ มี
ความส าคั ญ ระหว่า งประเทศ และในเดื อ นพฤศจิ ก ายนคื อ วัน ที่ 2 พฤศจิ ก ายน
2561 – วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เป็ น การจั ด การแข่ ง ขั น ศิ ล ปะโลกที่ นี่
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เพราะฉะนั้นงานวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งในระดับประเทศและ
ระดั บ โลก งานนี้ ถื อ ว่ า เป็ น งานที่ เ ราทุ ก คนได้ ร่ ว มกั น ประสานได้ ร่ ว มกั น ท างาน
ประสบความสาเร็จ ถือว่าทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพและต้องรู้ด้วยว่าที่เขามาจัดงานนี้ มี
อะไร ต้องมีข้อมูล ข่าวสารอย่างไรมีการประสานอย่างไร เราต้องเป็นส่วนหนึ่ งที่
สาคัญในการที่จะเป็นเจ้าภาพ ในการดูแลต้อนรับบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลายที่จะมา
ในช่วงตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีหน้า เรื่องนี้
ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ นอกจากนั้นกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่อีกด้านหนึ่งขณะนี้
เรี ย กว่าเป็ น เมืองศิล ปะที่เรากาลั งก้าวไปสู่ ระดับโลกและเป็นเมืองท่องเที่ ย วที่ มี
ความส าคั ญ หลากหลายทั้ ง ทางด้ า นของธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม วันนี้ต้องทาความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ที่เราทามานี้นั้นเป็นตัวตอบโจทย์ ให้
บรรดาผู้คนที่อยู่ในเขตเมืองกระบี่ว่าทาอย่างไรที่จะให้บรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทาง
/มาแล้ว…
มาแล้ว ไม่ได้มาอย่างศูนย์เปล่า ทาอย่างไรให้นักท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้เข้ามาเที่ยว
ในเมืองบ้าง มาพักผ่อนที่นี่ มาใช้จ่ายเงินที่นี่ การตอบโจทย์ตรงนี้ถือว่าเราตอบโจทย์
ได้ป ระสบความส าเร็จ แล้ ว จากโรงแรมที่มีอยู่เมื่อ 6 ปีที่แล้ ว ในเขตเมืองเรามี
โรงแรม 37 ที่ มาถึงวันนี้เรามี 143 ที่ และมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในเขต
เมืองมาใช้จ่ายที่นี่ และใช้เขตเมืองกระบี่เป็นฐานในการออกไปเที่ยวทั้งอ่าวพระนาง
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทับแขกและที่อื่นๆ อีกมาก ตรงนี้เป็นส่วนที่ตอบโจทย์ว่าเราได้ทา
ให้นกท่องเที่ยวนั้นที่มากระบี่ได้มาใช้โอกาสที่มาแล้วนั้นให้ คนในเมืองกระบี่ ไ ด้มี
โอกาสได้รับเม็ดเงินตรงนี้ ต้องขอขอบคุณทางสภาฯ เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความกรุณา
สนับสนุนงบประมาณให้ความกรุณาในการช่วยกันดูแลจนกระทั่งเกิดความสาเร็จใน
โอกาสนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้นาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลและในจังหวัดกระบี่
ของเรามาเล่าให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับฟัง มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านรอง
สุรเดชา

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
วันนี้คงมีวาระที่สาคัญที่คิดว่าสภาฯ นี้กาลังก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่มองในเรื่อง
ของการพัฒนาคน ซึ่งหลายปีเราไม่ค่อยได้พูดถึง แต่ปีนี้เป็นวาระที่ผมคิดว่า ท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกคนให้ความสนใจ เพราะเมืองกาลังพัฒนาเมืองจะก้าวไปสู่ความ
เป็ น เมืองที่มี คุณภาพ เพราะฉะนั้นสิ่ งส าคัญที่สุ ดของการมีคุณภาพต้องมี ค นที่ มี
คุณภาพ การศึกษาของเทศบาลนั้นผมคิดว่าหลายปีมานี้เราทาการศึกษาส่งเสริม
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ท่านเทศมนตรีนิพนธ์ ท่านป้าหมอยุพา และผมมา
รับหน้าที่ต่อจากการพัฒนาของท่านทั้งหลาย ตอนนี้เราจากจุดต่าสุดเรากาลังขึ้นไป
เกือบจะสูงสุดของการพัฒนาการศึกษา แต่ระดับกราฟนั้นไม่มีคาว่าจะขึ้นไปสูงๆ อีก
อย่างเดียว จะต้องมีจุดหนึ่งซึ่งจะต้องออกข้างหรือไม่ก็ตกลงแต่ผมคิดว่าการศึกษา
ของเทศบาลเมืองกระบี่ ไม่มีคาว่าตกลงมีคาว่าเดินออกข้าง เพื่อพัฒนาขึ้นไปสู่ฐาน
ใหม่ สิ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถามว่าการที่มีนักเรียนในโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้นา
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ออกกลางคัน เกิดจากอะไร สิ่งที่ผมอยากจะตอบท่านคือว่าคุณครูของเราทุกคน ผอ.
โรงเรียน ทุกโรงเรียนทางานอย่างเต็มที่ เกือบทุกคนแทบจะนอนที่โรงเรียน เราสอน
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ คุณครูรวมถึง ผอ. ทุกคนอยู่กันตลอดเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่
เกิดขึ้นคือว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองเขาคาดหวังสูง กับการตั้งโรงเรียนใหม่ของ
เรา เขาคิดว่าโรงเรียนนี้ EP. ของเราจะต้องเหนือกว่าที่อื่นๆ ขออนุญาตเอ่ยนามคือ
สามารถที่จ ะเหนื อกว่า ของโรงเรียนอนุบาล แต่จริงๆ แล้ ว กระบวนการจัดการ
การศึกษานั้นมีองค์ประกอบ ไม่ได้มีแค่อย่างเดียว คือตัวนักเรียนที่เข้าองค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่สุ ดคื อครู ครูของเราไม่เหมื อนกับ ครู อ นุบ าลที่ อ ยู่กั บ ที่เป็ นข้ าราชการ
ประจาเกือบทั้งหมด เกือบไม่มีการโยกย้าย แต่ของเรานั้นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ท.4 นั้นครูเปลี่ยนเกือบทุกครั้งที่เขตพื้นที่การศึกษาและเขาสอบเพื่อบรรจุเป็นครู
ผู้ช่วย เพราะเราไม่มตี าแหน่ง โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเรามี ตอนนี้เราจ้างครูใน
/ตาแหน่ง…
ตาแหน่งพนักงานจ้างมาก เพราะฉะนั้นการสอนหรือการต่อเนื่องอาจจะเกิดปัญหา
บ้าง แต่ผมเชื่อแน่จากประสิทธิภาพของครูและท่าน ผอ. เด็กของเราที่เหลือ ผม
ยกตั ว อย่ า งขออนุ ญ าตเอ่ ย นามหลานท่ า นรองป้ อ มเพชร ใครอยากจะไปพู ด
ภาษาอังกฤษกับหลานท่านรองป้อมเพชรบ้าง ผมรับประกันว่าเป็นเด็ก ป.5 พูด
ภาษาอังกฤษได้เหมือนระดับมัธยม แต่สิ่งหนึ่งที่เราทา เราจะให้ ผู้ปกครองนั้นพอใจ
บางคนย้ายออกไปจากโรงเรียนของเรา หลายคนบอกว่าประสบความสาเร็จ แต่บาง
คนก็ไม่ประสบความสาเร็จ ขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนด้วยกับผู้ปกครองด้วยเป็นส่วน
หนึ่ง ส่วนนี้เราไม่ได้โทษเราไมได้บอกว่าไม่ผิด แต่ผมประชุมคณะผู้บริหาร คุณครูทุก
ครั้งบอกว่าการทาการศึ กษานั้นที่สาคัญที่สุดคือตัวชี้วั ดของคุณภาพการศึกษา นั่น
หมายความว่า ปีหน้าจะพิสูจน์ให้ดูว่า โรงเรียนเทศบาล 4 จะสาเร็จหรือไม่สาเร็จ
เพราะปีหน้าเด็กนักเรียนเข้าชั้น ป.6 จะสอบต่อ ม.1 ถ้าจานวนนักเรียนที่อยู่ทั้งหมด
ไม่สามารถเข้าโรงเรียนที่เป็นที่หวังของประชาชนของผู้ปกครองได้เราถือว่าไม่สาเร็จ
เพราะผู้ปกครองคาดหวัง ผู้ปกครองเขาคาดหวังว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกเขาสอบแล้วสอบ
ติด นั่นคือเขา post facebook บอกต่อทันที ท่านประธานภูวดิษฐ์ เคยเป็นประธาน
อยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 4 ลูกสอบติดรอบแรกคือ โรงเรียนจุฬาภรณ์ ผมคิดว่าไม่ถึง
ครึ่งชั่วโมงที่เขารู้เขาโพสลง social ผมก็แสดงความยินดี แต่ถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่
ความผิดทางท่าน ผอ. ไม่ใช่ความผิดของคุณครู แต่เป็นความผิดของเราที่ไม่สามารถ
จะเลือกครูที่สอนต่อเนื่องได้เพราะเราไม่มีครูประจา รอบนี้เราได้มา 4 คน แต่เล่าให้
ฟังว่าตอนนี้กระบวนการของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล
ผมปรับปรุงตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แวะไปดูได้
ตอนนี้เป็น ศพด. ที่คิดว่ามีความพร้อมมากกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา เพราะครั้งก่อนนั้นไม่
พร้อมเพราะเด็กเข้าไปเยอะมาก ห้องหนึ่ง 40 คน และ แออัดมากจนกระทั่งต้อง
ขยายโรงเรียน ตอนนั้นผู้ปกครองบอกว่าเชื่อมั่นว่าเราทาดีแล้ว ตอนนี้ ศพด. ยิ่ง
พัฒนาขึ้นไปมากกว่านั้น กระบวนการจัดการตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาล 1
คุณสุวรรณี เสนีย์ รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษาผมให้ไปดารงตาแหน่งว่าที่
รักษาการผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ตอนนี้ โรงเรียนเทศบาล 1
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กาลังปรับกระบวนยุทธ์ทั้งหมด ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและให้นโยบาย
ไว้ ว่าทุกโรงเรียนตอนนี้ท่านชวน ภูเก้าล้วน ฝากผมว่าเราจะทาอย่างไรให้เด็ก ของ
เรานั้ น เก่งภาษาให้ ได้ พูดให้ ได้ จึงคุยกับหลายๆ คน คุยกับผู้ รู้ต่างๆ ว่าเด็กนั้ น
หมายถึงก่อนเราเรียนเราจะเขียนก่อน แต่ความเป็นจริงของคนต้องพูดก่อน ฟังแล้ว
พูด เหมือนกับเราเรียกชื่อพ่อชื่อแม่ของเรา เพราะเราเรียกชื่อพ่อชื่อแม่ถามว่าครั้ง
แรกเราเรียกนั้นเราเขียนหรือไม่เราอ่านหรือไม่ ในความเป็นจริงเรานั้นพูดเราจาจาก
คนอื่นๆ ที่เขาเรียก กระบวนการจัดการทั้งหมดตอนนี้กาลังปรับทั้งหมดในเรื่ อง
การศึกษาที่อยากให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่พูดต่างภาษาได้ อย่างน้อยๆ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทั้งหมดคือ เรื่องของการพูดนั้นมาก่อน และของโรงเรียน
เทศบาล 4 คิดว่าตอนนี้หลายคนอาจจะมีคาถามว่าทาไมถึงดูรู้สึกว่าผู้ปกครองยังไม่
พึงพอใจเพราะความตั้งใจและความคาดหวังของเขาเยอะเกินที่คิดว่าเกินการพัฒนา
/ของเด็ก…
ของเด็กไป แต่ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ช่วยกันชี้แนะและได้ถามมา
ท่ า น ผอ. มี อ ะไรบ้ า งที่ อ ยากจะบอกให้ ที่ ป ระชุ ม แห่ ง นี้ ท ราบครั บ ขอเชิ ญ ครั บ
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองสุรเดชา
เชิญ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 ครับ

นายวิรัตน์ จุติประภาค กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผอ.รร. ท.4
ก่อนอื่นขอชี้แจงรายละเอียดของจานวนเด็กนักเรียน EP. เพิ่มเติมจากของท่านรอง
สุรเดชา นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 ที่เรียน EP. ในปีการศึกษา 2560 ปีนี้
ตอนแรกเข้าเมื่อเดือนมิถุนายน ข้อมูลของเดือนมิถุนายน 2560 ที่ส่งรายงานไปให้
กรมส่งเสริมฯ อยู่ที่ 74 คน ตอนนี้นักเรียนเหลือ 66 คน มีเด็กย้ายออกไปจาก EP.
8 คน 8 คนนั้นย้ายเปลี่ยนโปรแกรมจาก EP. เป็น SMP. อยู่โรงเรียนเดิม 3 คน ซึ่ง
เท่ากับเด็กย้ายออกจริงๆ จาก EP. แค่ 5 คน โดย ป.1 เข้าตอนเปิดเทอม 18 คน
ตอนนี้เหลือ 18 คน เด็ก ป.2 เข้า 9 คน เหลือ 8 คน เด็ก ป.3 เข้า 11 คน เหลือ
10 คน เด็ก ป.4 เข้า 19 คน เหลือ 12 คน ซึ่งตรงนี้ย้ายออก 7 คน 7 คนนี้ย้าย
โปรแกรมจาก EP. ไปอยู่วิทย์-คณิต 3 คน ส่วน ป.5 เดิมแรกเข้า 17 คน ตอนนี้เป็น
18 คน เพิ่มมา 1 คน คิดว่าจานวนเด็กที่น้อยตั้งแต่แรกเข้า เพราะเหมือนท่านรอง
นายกได้พูดไปว่า ความเชื่อมั่นของเรายังไม่จบ ป.6 ทาให้ความเชื่อมั่นน้อย สรุป
ตัวเลขจะเห็นว่า เด็ก EP. ที่ย้ายออกจากโปรแกรม EP. จริงๆ ใน 8 คนนั้นย้ายออก
จริงๆ แค่ 5 คน ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม กับ
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับฟัง ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล ในส่วนของผมเป็นส่วนที่จะต้องประสานการปฏิบัติกับหัวหน้าส่วนราชการ
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โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่ องของญัต ติ อื่นๆ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กรุณาแจ้ง ข้ อ มู ล
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องร่วมกันดาเนินการ ซึ่งได้มีการย้าเตือน
การประสานการปฏิบัติกันมาหลายครั้ง ว่าเมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งในที่ประชุม
ในวาระอื่นๆ หรือได้แจ้งหลังจากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ไปพบไปเจอว่ามีปั ญหา
ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ อยากเน้นเรื่องของการรับข้อมูลและ
เร่งตรวจสอบ หากดาเนินการได้ให้เร่งดาเนินการทันทีหากว่าดาเนินการทันทีทันใด
ไม่ได้ ให้รีบสรุปรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับได้รับทราบ เพื่อหาทางแก้ไข
ร่วมกาหนดนโยบายในการดาเนินการ สิ่งที่สาคัญคือต้องติดตามด้วยว่าสิ่งที่ได้รับมา
ได้มีการดาเนินการแล้วจริงหรือไม่ บางครั้งส่งเรื่องไปเงียบหายทั้งๆ ที่ในการประชุม
ทุกท่านหรือตัว แทนของหัวหน้าส่วนแต่ล ะกอง/ฝ่ าย ได้นั่งรับฟังอยู่แล้ว และจด
บั น ทึก ทางคณะผู้ บริห ารก็ได้ย้าเตือนและตอบคาถามว่าใครดาเนิน การหรื อ ไม่
อย่างไร ในความเป็นจริงถ้าเป็นการดาเนินการในเชิงนโยบายคือใช่ ทางท่านนายกฯ
/หรือท่านรอง…
หรือท่านรองนายกฯ จะพิจารณาและสั่งการให้ดาเนินการหรือแนะนาให้ทา แต่หาก
เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นวิ สั ย ที่ ส ามารถตั ด สิ น ใจแทนได้ แ ละด าเนิ น การได้ ค วรจะเร่ ง
ดาเนินการ และติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาว่าได้ดาเนินการแล้วหรือไม่ โดยปกติท่าน
สมาชิกสภาฯ เกือบทุกท่านได้ส่งข้อมูลมาใน line กลุ่ม ถ้าทุกท่านได้ตรวจสอบ line
ในแต่ล ะวัน จะเจอประเด็ นต่า งๆ และส่ งต่อไปให้ ผู้ ใต้ บัง คับ บัญชาของท่ า นเพื่ อ
ดาเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาตัวผมเองรับข้อมูลจากท่านสมาชิกสภาฯ ตรงๆ เยอะ และได้
copy จาก line กลุ่มเยอะและรับข้อมูลจากท่านนายกฯ และรองนายกฯ โดยตรง
เยอะเช่นกัน และได้ส่งให้ผู้ปฏิบัติโดยตรง ส่งให้หัวหน้าฝ่าย ส่งให้ท่าน ผอ.กอง ส่ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการ และติดตาม ผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเขาได้ส่งรูปรายงาน
กลับมายังผม และผมได้ส่งต่อไปให้ผู้ที่แจ้งเรื่องต่างๆ มา รวมถึงส่งต่อไปให้ผู้บริหาร
ทราบว่าดาเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราฉะนั้นเรื่องนี้ง่ายมากสาหรับ การส่งข้อมูล
ข่าวสารที่จะดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนอง
นโยบายของผู้บังคับบัญชาเพราะเราต่างร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันแก้ไข ร่วมกันพัฒนา
เมื่อเข้าประชุมแล้วได้รับรู้รับทราบและขอให้จดบันทึก กันลืมเพื่อจะได้สั่งการเพื่อ
ปฏิบัติต่อไป และไม่ต้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อ งนั้นต้องแจ้งต้องย้า
เตือนกันอีกครั้ง ทุกๆ ภารกิจที่ท่านสมาชิกสภาฯ พูดหรือผู้ที่แจ้งมานั้นขอให้ช่วย
ดาเนินการด้วยความเอาใจใส่และความรวดเร็ว ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ อย่างไรนั้นขอฝากเรื่องราวต่างๆ ไว้ด้วยครับ และใน
วันนี้คิดว่าคงครบถ้วนทุกเรื่องราว ทุกประเด็นที่ได้รับคาตอบ ขอขอบคุณทุกท่านที่
ได้น าเรื่ องราวต่างๆ มาบอกเล่ าให้ ผู้ ที่เข้าร่ว มประชุมได้รับฟัง รับทราบในวันนี้
ส าหรั บ ในวัน นี้ ผ มขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขออาราธนาสิ่ งศักดิ์สิ ท ธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ ทุ ก ท่าน ประสบแต่ความสุ ขความเจริ ญ
ตลอดไปครับ ผมขอปิดการประชุ มสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ไว้เพียงเท่านี้ ครับ ขอบคุณครับ
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*********************************

เลิกประชุมเวลา 17.35 น.
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคธา

ชัยสุวรรณ)

(ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายรณภูมิ

เอ่งฉ้วน)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอิทธิชัย ตันบุตร)
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สภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
(นายวิโรจน์ หวานดี)

