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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุพรรณ
2. นายรัชกฤต
3. นายสุนทร
4. นายสิสิทธิ์

ภูมิภมร
สุวรรณเนาว์
ภูเก้าล้วน
เกี่ยวข้อง

รองประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่

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

เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
คงบัน
กาละวงศ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลาป่วย)
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5. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
6. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
7. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
8. นางอังคณา
สืบวิเศษ
9. นางสุวรรณี
คงสอน
10. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
11. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
12. นายวิรัตน์
จุติประภาค
13. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
14. นางจิรัญญา หง้าฝา
15. นายเกื้อกูล กุลชุมภู
16. นางเยาวเรศ ตันเลียง
17. นายพงษ์เดช หวานดี
18. นางละออง
ตันตยกุล
19. นายบุญธรรม ศรีเผด็จ
20. ร.ต.ท.ระวิ
แพรกปาน
21. นางสาวอรพินท์ บุญถาวร

แทน ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประธานพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่
ประธานชุมชนปานุราช
ประธานชุมชนบ้านทุ่งโหลง
ประธานชุมชนเมืองเก่าพัฒนา

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

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี รองนายเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่
ปรึกษานายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกอง ผู้จัดการสถานธนา
นุบาล ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี
๒๕61 ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม และกระผมจะขอดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ครับ

/ระเบียบวาระที่ 1 …

3

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิโรจน์ หวานดี - (ไม่ม)ี
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 2

ญัตติเรื่องรับรองรายงานการประชุม
- (รับรองรายงานการประชุมในครั้งต่อไป)

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม (กองช่าง)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ขอเชิญท่านรองป้อมเพชร
ประธานสภาเทศบาล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
ด้วยข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อนามาสมทบโครงการ
ก่อสร้างประติมากรรมเสาไฟจราจรสุริยเทพ บริเวณถนนกระบี่ – เขาทอง เนื่องจาก
ถนนสายหลักต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรมนุษย์โบราณ สัญญาณไฟจราจรเสือเขี้ยว
ดาบ สัญญาณไฟจราจรช้างชูกระบี่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในเขต
เทศบาลได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดกระบี่และยังสามารถบ่งบอกถึง
สถานที่ตาแหน่งที่จะพบเจอกันได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ถนนสายกระบี่-เขาทอง
เป็นถนนสายหลักที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางกระจายออกไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ตามเกาะแก่งต่างๆ แต่โดยที่เทศบาลเมืองกระบี่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ไว้ในเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 และจากการตรวจสอบ
แผนงาน โครงการ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อจะโอน
งบประมาณไปตั้ง จ่ายเป็น รายการใหม่ เพื่ อ ดาเนิน การตามโครงการนี้ แต่ก็ ไ ม่ มี
งบประมาณในแผนงานโครงการหรื อรายการใดๆ ก็จะนามาโอนไปตั้ งจ่า ยเป็ น
รายการใหม่หรือนาไปใช้จ่ายตามโครงการนี้ได้เลย และที่สาคัญการดาเนินการ ตาม
โครงการนี้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองกระบี่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) ในมาตรา 53 ซึ่งกาหนดว่า
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กิจการที่ระบุไว้ตามมาตรา 50 ซึ่งมาตรา 50 กาหนดว่า ภายใต้บังคับแห่ ง
กฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (7) ให้มีและบารุง
การไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น รวมถึงตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม
มาตรา 16 ซึ่งกาหนดว่า ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ โดยขอเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาตามหลักการและเหตุผลดังนี้
/หลักการ...

4

หลักการ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองกระบี่ จานวน 2,400,000.00
บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อนามาสมทบโครงการก่อสร้างประติมากรรมเสา
ไฟจราจรสุริยเทพบริเวณถนนกระบี่ – เขาทอง เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเสาโครงสร้าง
คสล. หุ้มด้วยประติมากรรมทองเหลืองสลับปูนขัดมันฐานกว้าง 0.80 ซม. เสาสูง
12 ม. พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร โคมไฟ LED ชนิด 3 ดวงโคมพร้อม
อุปกรณ์ จานวน 2 ต้น ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกาหนด
เหตุผล
1. เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัด
กระบี่
2. เพื่อใช้เป็นสถานที่จุดนัดพบของนักท่องเที่ยว
3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 ซึ่งกาหนดไว้
ว่า องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมของเทศบาล จานวน 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาท
ถ้วน) เพื่อนามาสมทบโครงการก่อสร้างประติมากรรมเสาไฟจราจรสุริยเทพ บริเวณ
ถนนกระบี่ – เขาทอง ต่อไป
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองป้อมเพชร มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายใน
ประธานสภาเทศบาล ญัตติระเบียบวาระที่ 3 ขอเชิญครับ เชิญคุณเกียรติชัย
สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามว่าโครงการนี้เป็นโครงการเดิมหรือเป็นโครงการใหม่ เพราะจาได้ว่าโครงการ
นี้ได้อนุมัติไปแล้วครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณเกียรติชัย
ประธานสภาเทศบาล ท่านอื่นมีไหมครับ ที่จะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 3 เชิญคุณรุ่งโรจน์
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นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนนี้ยังไม่ได้เห็นรูปแบบของเสาไฟจราจร ไม่ทราบว่ารูปแบบนั้นเป็นอย่างไร อยู่
ตรงกลางสี่แยกหรือไม่ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์
ประธานสภาเทศบาล ที่จริงแล้วเรื่องนี้นั้นทางฝ่ายบริหารได้เสนอผ่านที่ประชุมสภาฯ เมื่อนานมาแล้ว หากจะ
ดูจะให้ทางฝ่ายบริหารได้จัดให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญท่านนายกฯ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ก่อนที่แบบนั้นจะมา ขอนอกรอบเล่าให้ฟังเรื่องของงานศิลปะคงจะได้ติดตามข่าว
เมื่อวันก่อนที่จังหวัดตรัง มีการสร้างให้จังหวัดตรังเป็นเมืองศิลปะเช่นเดียวกับเรา ได้
มีการทาประติมากรรมโดยแขวงทางหลวงจังหวัดตรังของบประมาณไปที่กลุ่มจังหวัด
110 ล้านบาท ในการสร้างลานประติมากรรมสี่มุมเมือง หากใครไปตรังคงจะเห็นสี่
แยกอันดามัน จะมีประติมากรรมเป็นรูปของฤาษีบ้าง และที่อื่นอีกเยอะแม้กระทั่ง
รถจักรยานเรื่องของชาวเลต่างๆ ซึ่งเป็นการของบประมาณของกลุ่มจังหวัดและมี
เสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ คนตรังบางส่วนบอกว่าไม่เห็นด้วยบางส่วนเห็นด้วย คน
ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าการใช้งบฯ นั้น ใช้ไปแล้วไม่คุ้มค่าไม่สมประโยชน์ แต่คนที่เขา
เห็นด้วยเขาบอกมีความสวยงาม ต่อไปจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนั่นคือเหมือนกั บที่
เทศบาลเมืองกระบี่ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนต้น ปี 2547 ที่เราสร้างประติมากรรม
มนุษย์โบราณ ที่มีการคัดค้านมีการพูดวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ เราก็สร้างขึ้นมาอีกหลาย
ชิ้นจนกระทั่งมีการพูดลงใน facebook บ้างว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยสัตว์ แล้ว สุดท้ายที่
เราสร้างประติมากรรมปูดานั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ท้ายที่สุดสิ่งต่างๆ ที่เราทานั้น
กลายเป็นว่าเป็นเมืองตัวอย่างเป็นเมืองนาร่องของเมืองศิลปะและเราได้เป็นเมือง
ศิลปะ 1 ใน 3 ของประเทศ ที่ตรังเช่นเดียวกันการสร้างใช้งบฯ 110 ล้านบาท ใช้
งบฯ เท่ากับการสร้างอาคารในศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งเราใช้ไปทั้งหมด 110 ล้านบาท
ในส่วนของการสร้างประติมากรรมตามพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดตรังเขามีพื้นที่เป็นของ
กรมทางหลวงแขวงการทางจัง หวัดตรัง ได้ส ร้างไปแล้ ว ในขณะนี้ยั งไม่เสร็จ อยู่
ระหว่างการก่อสร้างและได้มีการตรวจสอบว่าจะมีความคืบหน้าเป็นผลอย่างไร เมื่อ
มีการก่อสร้างแล้วจะได้ผลตามที่ว่าหรือไม่ จะมีคนมาถ่ายรูปหรือไม่ ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ได้ ชี้ แ จงว่ า ตอไปในอนาคตนั้ น ตามมุ ม เมื อ งต่ า งๆ ที่ เ ป็ น การสร้ า ง
ประติมากรรมนั้ นจะเป็นจุดที่คนเดินทางมาแล้วต้องมาถ่ายภาพ คนที่ไม่เคยมา
จังหวัดตรังก็ต้องมาดูงานประติมากรรม กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนั้นลงไปให้
ความสนใจถ่ายภาพและเผยแพร่ในส่วนของการท่องเที่ยวที่อยู่ในตัวเมือง จะทาให้
เมืองนั้นได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ขอเรียนว่าในส่วนของ
เราเองเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สร้างมาตรงนี้ แต่จากที่เราทามาแล้ว 10 กว่าปี แต่เมื่อ
ผลที่ปรากฏว่าได้ผลตามที่เราได้คาดคิดกันไว้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ เหมือนกันกับจังหวัด
ตรัง และนอกจากนี้แล้วยังมีจังหวัดอื่นๆ กาลังคิดในเรื่องของการสร้ างเมืองศิลปะ
การสร้างประติมากรรม การสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อให้เกิดความสนใจเพื่อให้เกิด
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6

ในภาพของคนเข้า ไปท่ อ งเที่ ยวในจังหวั ดต่า งๆ เหล่ านั้น ในส่ ว นนี้เป็นที่ม าของ
จังหวัดกระบี่ของเรา
-ในส่วนของการตั้งงบประมาณนั้นเราตั้งไว้แล้ว ทางสภาฯ คงจะได้เห็นในรูปแบบที่
เราได้กาหนดไว้แล้ว 2 ล้านกว่าบาทเมื่อคราวที่แล้ว แต่รูปแบบของประติมากรรม
ครั้ ง ที่ แ ล้ ว ก าหนดโดยการสร้ า งโดยใช้ค อนกรีต และเรซิ่น ซึ่ ง ดู แ ล้ ว ยั ง ไม่ ง ดงาม
ทางด้านของการท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่ในแหล่งท่องเที่ย วที่สาคัญ เช่น อ่าวพระนาง
บริเวณทับแขก บริเวณอ่าวน้าเมา อ่าวเสี้ยวคลองม่วงที่มีการจัดงานกระบี่นาคาเฟส
ติวัล 2018 ตรงนี้นั้นเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ หากเอาตามรูปแบบเดิม
นั้นได้ แต่ดูแล้วไม่สมราคา จึงมีการเพิ่มเติมกาหนดในส่วนของวัสดุที่ใช้ จะเป็นโครง
เหล็ ก อยู่ ข้ า งใน ด้ า นนอกหุ้ ม ด้ ว ยในส่ ว นของประติ ม ากรรมที่ เ ป็น ลู ก ปั ด แต่เป็น
ทองเหลือง และเป็นการสร้างที่ดูแล้วต้องอลังการจึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบนั้นใหม่
ทั้งหมด และให้มีความสวยงามมากขึ้นโดยมีที่ปลายยอดของสัญญาณประติมากรรม
จะเป็นสุริยเทพทั้ง 2 ต้น นอกจากนี้แล้วลูกปัดอื่นๆ นั้นจะมีลูกปัดทรงคุณค่า ที่เป็น
ลูกปัดของอันดามันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดคลองท่อม คิดว่าการสร้าง
ประติมากรรมชิ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ที่เราเป็นเมือง
ท่องเที่ยว ทางด้านวัตถุโบราณ ทางด้านวัฒนธรรม ทางด้า นลูกปัดคลองท่อมที่มี
ชื่ อ เสี ย งของเราและเชื่ อ ว่ า สั ญ ญาณประติ ม ากรรมชิ้ น นี้ นั้ น จะเป็ น สั ญ ญาณ
ประติมากรรมที่มีความงดงาม นอกจากจะงดงามแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการที่มี
การมาถ่ายภาพ จะถ่ายภาพตรงกลางนั้นก็ไม่ได้ มุมถนนทางด้านที่จะเลี้ยวเข้าไป
ทางโรงเรี ย นเทศบาล 2 คลองจิ ห ลาด มุ ม ซ้ า ยมื อ ตรงนั้ น จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะ
ประกอบกั บ ในส่ ว นของสั ญ ญาณไฟจราจรหากคนผ่ า นไปผ่ า นมาต้ อ งการที่ จ ะ
ถ่ายภาพก็จอดรถชิดซ้ายและเดินมาที่บริเวณมุมถนนตรงนั้นจะมีจุดถ่ายภาพที่ขึ้นไป
ยั ง ที่ สู ง และขึ้ น ไปยื น ข้ า งบนถ่ า ยภาพลงมาจะเห็ น เสาสั ญ ญาณไฟจราจรที่ เ ป็ น
ประติมากรรมลูกปัดตรงนี้ ทาให้ในส่วนของการท่องเที่ยวของในเขตเมืองกระบี่นั้น ที่
บอกว่าสัญญาณไฟจราจรจะเป็นส่วนสาคัญที่แปลกที่แตกต่างจากที่อื่น และเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มีการเผยแพร่ภาพตรงนี้เพื่อเชิญชวนให้คนนั้น
ได้เห็นความสาคัญและเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังศูนย์
การเรียนรู้ฯ ที่เรามีพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณที่เรามีหอศิลป์อันดามัน และมีศูนย์การ
เรียนรู้ฯ รวมไปถึง otop อันดามัน ซึ่งกาลังจะก่อสร้างอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่วนนี้คง
จะเป็นส่วนหนึ่งที่ขอเพิ่มเติมว่าเมื่องบประมาณที่เราตั้งไว้แล้ว 2 ล้านกว่าบาทคงไม่
เพียงพอ เพราะในส่วนของทองเหลืองที่แต่ละชิ้นที่หล่อออกมานั้นเป็นชิ้นเดียว ทั้ง
แบบแปลนทั้งการสร้างนั้นค่อนข้างที่จ ะบอกว่าไม่ใช่จานวนมาก หากสร้างจานวน
มากนั้นราคาถูก แต่สร้างชิ้นเดียวใช้มือใช้แรงคนเรียกได้ว่าคงต้องอาศัยในส่วนของ
ต้นทุนสูงมากขึ้น การที่เพิ่มงบประมาณเข้าไปอีก 2,400,000 ล้านบาทนั้น เป็น
เหตุผลความจาเป็นที่นาสู่การเข้ามาขออนุมัติจากสภาฯ นี้ ขอบคุณครับ
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นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านนายกฯ ท่านอื่นมีไหมครับที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติ
ระเบียบวาระที่ 3 โปรดยกมือครับ เห็นชอบ 13 ท่าน ไม่เห็นขอบ - ท่าน (งด
ออกเสียง 5 ท่าน)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบให้กู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขากระบี่ (สถานธนานุบาล)

นายวิโรจน์ หวานดี ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาฯ ขอเชิญท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้กู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
รองนายกเทศมนตรี
การเกษตร สาขากระบี่ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่ข้าพเจ้า ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองกระบี่
(สถานธนานุ บ าลเทศบาลเมืองกระบี่ ) กู้เ งินกับธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากระบี่ จานวน 40,000,000.- บาท
(สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจานาให้กับสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองกระบี่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอรับความเห็นชอบกู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส สาขากระบี่ จานวน
40,000,000.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึง่ ตามหนังสือธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขากระบี่ ที่ กบ 150/609 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจานาให้กับสถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่
เหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ (สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่) ได้กู้เงินกับธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขากระบี่ จานวน 40,000,000.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.25 ต่อปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจานา ในกิจการสถานธนานุบาล ตามสัญญา
เงินกู้เครดิต เลขที่ 800157312731 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
ระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ 3 ปี สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เนื่องจากปัจจุบัน
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่เป็นทีเ่ ชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชน เพื่ อ ให้
สถานธนานุ บ าลมี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี ต้ น ทุ น ต่าและ มี ส ภาพคล่ อ งสามารถ
บริ ก ารประชาชน ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ในช่ ว งเปิ ด ภาคเรี ย น
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย
/ขณะนี้…
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ขณะนี้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียน สต๊อก
ทรัพย์รับจานาคงเหลือและหนี้สิน ดังนี้
เงินทุนหมุนเวียน และสต๊อกทรัพย์รับจานา
1. เงินสดคงเหลือ จานวนเงิน
115,378.86 บาท
2. เงินฝากธนาคารคงเหลือ
- ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ จานวนเงิน
5,050,959.18 บาท
- ธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ จานวนเงิน
5,681.19 บาท
1. สต๊อกรับจานา 9,155 ราย จานวนเงิน
162,331,550.- บาท
รวมเงินทุนหมุนเวียนและสต๊อกทรัพย์รับจานา
167,503,569.23
บาท
หนี้สิน
1. เงินเบิกเกินบัญชี
- ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) สาขากระบี่
จานวนเงินกู้ 50,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบี้ย MOR-2 ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.375 ต่อปี จานวนเงินใช้ไป
บาท
- ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) สาขากระบี่
จานวนเงินกู้ 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบี้ย(เงินฝากประจา 12 เดือน บวก 1)
ปัจจุบัน ร้อยละ 3.75 ต่อปี
จานวนเงินใช้ไป
บาท
2. สัญญากู้เงินเครดิต
- ธนาคาร ธ.ก.ส. สัญญาเลขที่ 800157312731
ลงวันที่ 18 ก.ย. 58 จานวนเงินกู้ 40,000,000.-บาท
(สี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 ต่อปี
(ระยะเวลาชาระคืนเงินต้น 3 ปี สิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.61) จานวนเงินใช้ไป 40,000,000.บาท
- ธนาคาร ธ.ก.ส. สัญญาเลขที่ 800236697234
ลงวันที่ 31 มี.ค. 60 จานวนเงินกู้ 40,000,000.-บาท
(สี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 ต่อปี
(ระยะเวลาชาระคืนเงินต้น 3 ปี สิน้ สุดในวันที่ 31 มี.ค.63)
บาท

จานวนเงินใช้ไป

6,500,000.-

รวมหนี้สิน
46,500,000.- บาท
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สถานธนานุบาลให้บริการโดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยกาหนด เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ทาให้มีรายได้สามารถชาระหนี้
จานวนเงินกูด้ ังกล่าวได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองกระบี่ พิจารณาต่อไป
/นายวิโรจน์...
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นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายใน
ประธานสภาเทศบาล ญัตติระเบียบวาระที่ 4 ขอเชิญครับ เชิญท่านรองสุรเดชา
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ที่จริงเรื่องนี้คือสัญญาของเก่านั้นได้หมดไป แต่เราทากู้
เงิน เพราะหากใช้ของธนาคารกรุงไทยเราจะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่ ธ.ก.ส.
เท่ า กั บ 2% เพราะฉะนั้ น เราจึ งต้ อ งมากู้ เงิ น ตั ว นี้เ พื่ อ ชดเชยและน ามาเป็นทุน
หมุนเวียนต่อไป ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี ขอบคุณท่านรองสุรเดชา
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติระเบียบวาระที่ 4 ขอเชิญครับ หาก
ไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบกับญัตติระเบียบวาระที่
4 โปรดยกมือ เห็นชอบ 13 ท่าน ไม่เห็นขอบ - ท่าน (งดออกเสียง 5 ท่าน)
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติอื่น ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือจะปรึกษาตลอดจนมีเรื่องที่จะ
เสนอแนะให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ก็ขอเชิญครับ เชิญคุณปรีญา

นางสาวปรีญา จิวะนันทประวัติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้มา
ระดับหนึ่ง ขณะนี้ทราบว่าทางเทศบาลได้มีโครงการที่จะลอกคูระบายน้าเมื่อ 2 -3
วันที่ผ่านมา เห็นกาลังทาอยู่ที่ถนนมหาราช และได้ยื่นคาร้องไว้ให้กับถนนเมืองเก่า
ถนนหน้ าพลั บ พลา เพราะทางชาวบ้านได้ร้องขอมาให้ ทางเทศบาลได้ขุด ลอกคู
ระบายน้ าให้ แถวบริเวณตลาดเก่า ให้ ด้วย เพราะส่ งกลิ่ น และอีกเรื่องหนึ่งอยาก
ติดตามเรื่องของตรงถนนเมืองเก่าที่ ได้แจ้งให้ทางสภาฯ ทราบว่าเราน่าจะได้ปูพื้น
ถนน เพราะขณะนี้ได้ชารุดไปพอสมควร คิดว่าทางเทศบาลคงจะมีโครงการแล้ว แต่
ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งที่เราจะทาได้เร็ว เพราะอีก 2 เดือนข้างหน้าจะเข้าฤดูฝน คิดว่า
หากเราไม่ทาช่ว งนี้เราจะมีปัญหาอีกและจะไม่ได้ทาอีกต่อเนื่องรวมถึงถนนละงู
เช่นเดียวกัน ที่บริเวณโค้งที่จะเข้าไปทางอินเลิฟรีสอร์ทตรงนั้นยังอยู่เหมือนเดิม หาก
ผ่ า นไปจะเห็ น ว่ า ตรงนั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาให้ ต รงจุ ด กั บ ของทางประชาชนที่
ต้องการ คิดว่าเรากันไว้ดีกว่าแก้จะช่ว ยได้เยอะ อีกเรื่องหนึ่งคือไม่ทราบว่าการ
ประชาสัมพันธ์ของเราเป็นอย่างไร เรื่องนี้เป็นผลกระทบต่อทางเทศบาลคือเมื่อมีคน
แจ้งเข้ามาว่าให้เทศบาลเราไปช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ให้ แทนที่จะพูดให้เป็นภาพบวกของ
เทศบาลกลายเป็นลบแทน ประชาชนจึงเข้าใจเทศบาลผิดว่าทาไมถึงให้เขาทาเองแต่
ไม่ทราบว่าเป็นคาพูดของใคร อยากจะฝากทางท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารว่า
ต้ อ งท าความเข้ า ใจกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาล บางครั้ ง พู ด ไปแล้ ว เกิ ด ผลเสี ยใน
ภาพรวมของเทศบาล อยากฝากว่าการพูดสื่อสารออกไปน่าจะพูดให้เป็นผลบวกกับ
/เทศบาล…
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เทศบาลมากกว่าที่จะให้เป็นลบ เพราะทาให้ปากต่อปากพูดบอกต่อไปจะทาให้ส่งผล
กระทบกับเทศบาลได้ และวันนั้นได้มีการทาประชาคมและได้เสนอทางท่านนายกฯ
ไป ว่างบประมาณต่างๆ ที่ มีการทาแผนพัฒนาเทศบาลได้ขอฝากตรงถนนเมืองเก่า
บริเวณริมเขื่อนหินขวาง ว่าเรามีโครงการที่จะทาต่อเนื่องอยากจะให้ทางเทศบาลตั้ง
งบประมาณตรงนั้ น ให้ เ ป็ น ที่ น่ า สนใจของนั ก เท่ อ งเที่ ย ว เพราะตอนนี้ จ ะเห็ น
ชาวต่างชาติเดินผ่านทางหน้าบ้านบ่อยๆ เพราะตอนนี้มีการทาห้องพักเล็กๆ ซึ่งคิด
ว่าได้ผลดีมาก การทาห้องพักจะใช้วัสดุโบราณเก่าๆ ต่างๆ มารับแขก ขอฝากเรื่อง
ถนนเมืองเก่าจะเป็นจะวิถีชุมชนที่น่าสนใจในอนาคต เพราะมีประวัติศาสตร์ มี
วัฒนธรรม ขอบคุณค่ะ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณปรีญา
ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณเกียรติชัย

สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมเห็นด้วยกับคุณปรีญา เรื่องถนนละงู ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นปัญหาของคนในพื้น
ที่มานานพอสมควรแล้ว อยากฝากทางคณะผู้บริหารอนุมัติงบประมาณบางส่วนใน
การแก้ไขปัญหาถนนเส้นนี้หรือหากเป็นไปได้ น่าจะตั้งงบประมาณทาใหม่ทั้งเส้น
เพราะเป็นถนนที่ใช้มายาวนานมาก และเรื่องของถนนหน้าพลับพลา ถนนเส้นนี้เมื่อ
เกิดน้าท่วมครั้งที่ผ่านมาฟุตบาทตรงนี้ฝั่งซ้ายมือวิ่งไปที่คอสะพาน ฝั่งซ้ายมือฟุตบาท
ตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมานาน ผมได้ร้องเรียนมาประมาณ 2 ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขให้ หวังว่าคงไม่ต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อน ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณเกียรติชัย
ท่านอื่นมีไหมครับ เชิญคุณธนวัฒน์

นายธนวัฒน์ ตราเต็ง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ได้ไปเจอใน facebook มีการถ่ายรูปเป็นรูปชายหาดที่มีสิ่งสกปรก มีเศษขวดน้า
เศษกระเบื้อง ขยะต่างๆ เกลื่อนชายหาด และมีการพูดโต้เถียงกันในกระทู้ต่างๆ ว่า
เป็นงานกระบี่นาคาเฟสติวัล บ้างอะไรบ้าง แต่ในส่วนใหญ่ได้ตอบว่าเป็นชายหาด
ของหน้าสวนธารา อยากทราบว่าที่สวนธารานั้นทางเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่
แก้ไขปัญหาแล้วหรือไม่ ในโอกาสต่อไปหากมีการจัดงาน เราจะมีระบบการดูแล
รักษาความสะอาดอย่างไรบ้าง และช่วงที่ผมได้ออกตรวจบริเวณที่เลยสะพานเจ้าฟ้า
ตรงท่าเรือจะเป็นสะพานขั้นบันไดลงไป ที่จะชิดกันกับกาแพงจะเป็นที่เก็บขวด เก็บ
น้ามันเครื่องเกี่ยวกับเรือโดยสาร หากเราไม่ห้ามไม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบต่อไปอาจจะ
เป็นพื้นที่เก็บของเก่าหมด ในส่วนของป้ายที่สวนสาธารณะธาราหากเป็นไปได้นา
ต้นไม้บริเวณข้างหน้าออกได้ห รือไม่ หรือจะตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้อาจจะปู
กระเบื้อง เวลาเขาไปใครมาจะได้โพสท่าทางในการถ่ายภาพนั่งถ่ายภาพได้สะดวก
/โดยไม่ต้อง...
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โดยไม่ต้องไปกังวลกับสัตว์มีพิษ เพราะยังรกอยู่ ขอให้มีความโล่งแจ้ง สว่างจะได้
สบายตา ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณธวัฒน์
ที่พูดถึงเรื่องของป้ายสวนสาธารณะธารา บริเวณป้ายนั้นจะอยู่ที่ลานจอดรถใช่
หรือไม่ คุณธนวัฒน์อยากจะให้จัดตกแต่งให้สวยงามใช่ไหมครับ ท่านอื่นมีไหมครับ
หากไม่มีจะให้ทางฝ่ายบริหารได้ตอบคาถามที่ท่านได้ถามมา ขอเชิญท่านรองชาญ
ณรงค์ ครับ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขออนุญาตตอบคาถามในเรื่องแรก คือ
1.เรื่องของคูระบายน้า ที่ท่านสมาชิกได้แจ้งมาที่ถนนหน้าพลับพลา และถนนเมือง
เก่า ข้อเท็จจริงคือไปสารวจแล้วทั่วทุกเส้น ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ อยากให้ทา
ความเข้าใจกับเรื่องของขยะในคูระบายน้าก่อน ที่บอกว่าให้ลอกคูระบายน้า ขอ
ยกตัวอย่างถนนหน้าพลับพลา วันนั้นมีคนบอกว่ามีกลิ่นให้เทศบาลมาลอกคูระบาย
น้าให้ และได้ลงพื้นที่ให้ทีมงานเปิดฝาคูระบายน้าจากแยกบิ๊กเบนไปจนสุดสะพาน
ปรากฏว่าไม่มีขยะ ไม่มีการอุดตันแต่อย่างใดเราไม่ได้ฉีดล้าง และมีปัญหาอยู่ตรง
ปลายท่อที่จะออกไปลงที่ใต้สะพานจะมีสิ่งอุดตัน เนื่องจากสมัยก่อนการประปาเขา
จะมาวางท่อเมนประปาอยู่ เป็นท่อใหญ่ข้างสะพานปรากฏว่าเขาไปทาคันหินลองคัน
หินเพื่อที่จะนาท่อนั้นวางบนวางบนคันหินและทาให้อุดคูระบาย ทาให้น้าไหลออกมา
น้อยมากจึงพบสาเหตุดังกล่าวว่าทาไมน้าถึงระบายไม่ทันเวลาที่มีน้าท่วมขัง ในส่วน
ของถนนเมืองเก่าได้สารวจแล้วเช่นกัน ทุกๆ เส้น และเส้นทางที่จะต้องลอกคูระบาย
น้าที่สุดคือ เส้นถนนอุตรกิจฝั่งออกจากเมืองไปอยู่ซ้ายมือ ตลอดแถว ท่อระบายน้า
ขนาด 1.20 เมตร. มีทรายและดินอยู่เต็มท่อเหลือส่วนที่น้าที่จะระบายได้แค่ 30
ซม. ขณะนี้ลอกคูระบายน้ามาเป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้วยังไม่เสร็จ แต่ถนนในเขต
เทศบาลจริงๆ คูระบายน้าไม่มีขยะให้ลอก ต้องไปดูด้วยตัวเอง แต่ที่มีกลิ่น เพราะ
ชาวบ้านปล่อยน้าทิ้งลงไป หากมีฝนตกลงมากลิ่นจะจางหายไประยะหนึ่ง แต่ตอนนี้
ได้แก้ปัญหาด้วยการนาน้าไปเลี้ยงคูระบายน้า
2.เรื่องการตัดต้นไม้ ของคุณธวัชชัย เคยมาเขียนคาร้องมาก่อนหน้านี้ประมาณ 2
เดือน ของเขาจะมีอยู่ 2 ต้น คือต้นข้างในภายในที่ของเขา และต้นข้างนอกต้นไม้จะ
อยู่นอกรั้ว ติดในเขตของเราและลมพัดทาให้ต้นไม้นั้นหักไปพาดรั้วของเขา 2 ต้น
เขามาเขียนคาร้องครั้งแรก เจ้าหน้าที่ของเราต้องให้คาตอบเขาไปว่าเนื่องจากอยู่ใน
ที่ ดิ น ของเอกชนเราไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ ไ ด้ เมื่ อ ผมทราบปั ญ หาได้ แ จ้ ง ให้
เจ้าหน้าที่บอกสาเหตุให้เขารู้ว่าทาไมเราถึงดาเนินการไม่ได้ และวิธีการแก้ไขปัญหา
ก่อนอื่นต้องเขียนคาร้องอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องจักร เนื่องจากเป็นที่ดิน
เอกชน เมื่ อ เราไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การให้ จ นในที่ สุ ด ต้ น ไม้ ต้ น นั้ น ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ขา เขา
ดาเนิ น การเอง และเขาได้ แจ้ ง มาทางเฟสบุ๊ คลั ก ษณะข้ อ ความที่ ตั ด พ้ อ เขาเอ่ ย
ลักษณะว่าตระกูลเขาได้ให้ที่ดินแก่เทศบาลมาเกือบ 20 – 30 ไร่ ทาไมทาแค่นี้ให้
/เขาไม่ได้…
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เขาไม่ได้ หลังจากที่เขาร้องเรียนผมได้ลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าต้นที่อยู่ในพื้นที่เขา เขา
ตัดออกไปแล้ว ส่วนต้นที่ 2 เขามาเขียนคาร้องที่เทศบาลปรากฏว่าเจ้าหน้า ที่ ไม่
ทราบชื่อเขาแจ้งว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวจะพาไปเจอเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ผม
ไม่ได้ติดตามว่าเป็นใคร และผมได้ให้ทางงานป้องกันฯ ลงพื้นที่กับกองสาธารณสุขฯ
ไปดาเนินการตัดให้เขา
3.เรื่องของขยะที่สวนสาธารณะธารา คงทราบว่าเป็นขยะที่มาจากข้างนอกและเป็น
ขยะจาพวก ขวด ซึ่งวันจันทร์นี้จะจัดคนลงพื้นที่ดาเนินการให้ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท่านรองชาญณรงค์
เชิญท่านรองป้อมเพชรครับ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ขอบคุณสาหรับข้อแนะนาและข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกสภาฯ เมื่อสักครู่ที่ท่าน
รองชาญณรงค์ได้พูดไป เรื่องลอกคูระบายน้าและมีสมาชิกอยากให้ลอกคูที่ถนนเมือง
เก่า วัน นี้ ทางเทศบาลกาลั งขุดลอกคูระบายน้าอยู่ ในย่านชุมชนมหาราช โดยได้
งบประมาณจาก อจน. 1 ล้ านบาท แบ่งเป็น 2 โครงการ โครงการที่ห นึ่งคือใน
ศูน ย์ การค้ามหาราช โครงการที่ส องคื อ จากถนนพฤกษาอุ ทิ ศ ไปจนถึง ปูด า ซึ่ง
ดาเนินการอยู่ ทุกคืน ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสว่าง ส่วนที่จะขุดลอกที่ตลาดเก่านั้นคง
จะต้องเลื่อน เทศบาลคงจะต้องดาเนินการเอง ตั้งงบประมาณไว้ครั้งต่อไป เมื่อวันที่
ลอกคูได้เชิญสมาชิกสภาไปดู เฉพาะรถดูดเลนนั้นราคา 30 ล้านบาท มาคิดๆ แล้ว
30 ล้านบาทหากเราตั้งงบประมาณไว้ ปีละ 1 ล้านบาท ในการลอกคูได้ 30 ปี เมื่อ
ถึง 30 ปี รถดูดเลนนั้นน่าจะเสื่อมสภาพแล้ว ท่านนายกฯ ได้บอกว่าเราสามารถซื้อ
ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ในส่วนของตลาดเก่าขอเลื่อนไปก่อนและจะดาเนินการให้
ภายหลัง
-ทางเท้าที่ถนนหน้าพลับพลาชารุด ส่วนนี้ดาเนินการแล้ว เนื่องจากตรงนั้นกระแสน้า
แรง ทาให้พื้นผิวถนนชารุด หลังจากนั้นได้ไปทาใหม่หมด ลงหินคลุกเสริมเหล็ กเท
คอนกรีตแล้ว
-การตัดต้นไม้อย่างที่รองชาญณรงค์ไว้ มี 2 กรณี ว่าเขาได้ยื่นคาร้องหรือโทรศัพท์มา
แจ้ ง ว่ า ให้ เ ราไปตั ดต้ น ไม้ ใ ห้ เขา เราจะส่ ง หั ว หน้ า สวนไปตรวจสอบทุ ก ครั้ง เมื่ อ
ตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่กลับมารายงานว่าที่ดินส่วนตัวหรือที่สาธารณะ หากเป็นที่
สาธารณะเราจัดการเองได้ หากเป็นที่ดินส่วนตัวหากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ถ้าเกิดตัด
ไปแล้ ว กิ่ ง ไม้ หั ก ลงมาโดนหลั ง คาบ้ า นเขาหรื อ ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายเราต้ อ ง
รับผิดชอบ หากไปทาให้บ้านใดบ้านหนึ่งซึ่งอยู่ในที่เอกชนต่อไปต้องรับผิดชอบอย่าง
นั้นทั้งหมดไปเรื่อยๆ เราจึงใช้วิธีการว่าหากเป็นพื้นที่ต้นไม้ไม่ใหญ่มาก สามารถตัดได้
เราจะตัดให้ แต่เป็นต้นใหญ่ๆ ขอร้องให้เขาตัดเองและเราจะเก็บขนให้ เราไม่ได้
ปฏิเสธ
-อยากจะให้ถนนเมืองเป็นวิถีชุมชน เรื่องนี้พูดกันมานานแล้วหากจะทาอย่างนี้ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับทางเทศบาลฝ่ายเดียว แต่ขึ้นอยู่กับชาวบ้านด้วย ทางจังหวัดเขาเคยพูดว่า
/อยากจะทา…
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อยากจะทาถนนวิถีชุมชนเราเคยเสนอไป หากเป็นในเมืองควรจะเป็นถนนเจ้าฟ้า
เพราะถนนเจ้าฟ้าในอดีตบ้านหันหน้าไปทางทะเล คนสูงอายุจะนุ่งผ้าปาเต๊ะ ในส่วน
ของตลาดเก่าคือถนนเมืองเก่า เพราะเป็นที่ตั้งเมืองเก่าเคยบอกว่าให้ชาวบ้านแถวนั้น
ร่วมหุ้นกันได้หรือไม่ ถนนเมืองเก่า รวมใจชน และท่าคลองมารวมตัวกันร่วมกันทา
ยกตัวอย่างเช่นที่เหนือคลองที่เขาได้มีหลาดในเป็นตลาด วิถีชุมชนจะทาอย่างไรนั้น
คิดง่ายๆ ก่อนคือตั้งแต่สามแยกถนนธงไชยมาถึงสะพานหินขวางให้ชาวบ้านรวมตัว
กัน เราพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือได้ทุกอย่างที่เขาได้ร้องมาเพียงแต่หากให้เราไป
ดาเนินการเองคงไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯ ทั้งหลายต้องช่วยกันรวบรวม
ช่วยกันคิด ช่วยกันพูด คงจะเป็นไปได้
-ถนนหลายๆ ที่ชารุดวันนี้หน้าแล้งเราจะเริ่มซ่อม แต่หากซ่อมไม่มากเท่าไหร่ยังพอ
ทาได้ แต่ถ้าจะปูผิวใหม่หมดกับบางสายนั้นคงทาลาบากเพราะวันนี้มีข้อจากัดอยู่
ค่อนข้างเยอะ ถนนหลายสายหากท่านติดตามไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะไม่มี
คนซื้อซองงานเล็กๆ สั้นๆ เขาไม่ลงทุน ไม่คุ้ม และรายใหญ่ 2 รายในกระบี่มีแค่ของ
อบจ.และบริษัทกระบี่พืชผล เรากาลังคิดหาวิธีการว่าถนนเล็กๆ ประมาณ 5 – 6
สาย มาประกวดราคากันทีเดียวเลยได้หรือไม่ เขาจะได้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลมา
และสามารถดาเนินการให้ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าทาได้แค่ไหน คิดหาวิธีการทุก
อย่างตลอดเวลาที่ทาให้ทุกอย่างเรียบร้อย ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท่านรองป้อมเพชร
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ –ในส่วนของขยะที่อยู่บริเวณชายหาด ตั้งแต่ปูดาจนถึงสวนสาธารณะธาราสุดเขต
เทศบาล ที่เราไปกวาดหลายๆ ครั้ง เวลาน้าขึ้น -น้าลง แต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาลม
ตะวันออกค่อนข้างจะรุนแรง ขยะนั้นมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือเป็นขยะที่ปลิวจากถนน
ต่างๆ ลงไป มาจากผู้คน นักท่องเที่ยวที่ทิ้งลงไป และอีกส่วนหนึ่งคืออาจจะเกิดขึ้น
จากการทิ้งของชุมชนนอกเขต บริเวณที่มีการทาประมง มีท่าเรือ แพปลา มีการซ่อม
เรือและบ้านเรือนต่างๆ เมื่อน้าทะเลลดลงขยะลอยออกข้างนอก แต่เวลาน้าทะเลขึ้น
จะมีขยะลอยมา มาติดตามที่ต่างๆ อีกส่วนหนึ่งที่ตาบลคลองประสงค์ บ้านต่างๆ
เหล่านั้นสร้างบริเวณทะเล เมื่อมีการกวาดขยะก็อาจจะทิ้งลงไปในทะเล
-ในส่วนของเทศบาล ต้องทาหนังสือไปยังทั้ง 2 ตาบล ดังกล่าว ขอให้เขาทาความ
เข้าใจกับบรรดาผู้ที่อยู่บริเวณริมทะเลดังกล่าว และของเทศบาลเองได้มีการทาความ
สะอาดตลอดเวลา วันนี้ขอฝากทาง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ขอให้จัดคนที่มี
หน้าที่ทาความสะอาดบริเวณหน้าเขื่อนทั้งหมดให้ ปฏิบัติงานเป็นประจา แต่ละครั้ง
ไม่ต้องระดมพนักงานในการทาความสะอาด ต่อไปนี้ต้องกวาดด้วยมอบหมายภารกิจ
ให้ใครสักคนรับไป ขอให้ทาเป็นประจาและให้เสนอคาสั่งปฏิบัติหน้าที่มา
/ -ถนนหน้าพลับพลา...
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-ถนนหน้ า พลั บ พลา ถนนเมืองเก่า ขณะนี้ได้ดาเนินการ เรื่องของการที่ท างบฯ
เพิ่มเติม ในส่วนของถนนละงู ได้ทาโครงการโดยรองปลัดกิจจา ทาโครงการดังกล่าว
ไปแล้วในการก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมด ทั้งลาดยาง ทั้งทาคูระบายน้า และเป็นถนน
สายใหญ่ สายรองทั้งในเขตเมืองกระบี่ของเรา
-การของบประมาณ ที่เราได้มาแล้วเบื้องต้น คือถนนกระบี่ -วัชระ โครงการช่วงแรก
ที่อยู่ข้างบริเวณสุสานจีนนั้น ฝั่งตรงข้ามงบประมาณ 10 ล้านบาท โครงการที่ 2 ขอ
มา 15 ล้านบาท ตอนนี้โครงการ 35 ล้านบาท กาลังจะก่อสร้างที่ถนนวัชระเป็น
ทางเท้าคูระบายน้า และมีงบประมาณเหลือจ่าย 3 ล้านกว่าบาท จะมาต่อยอดของ
สี่แยกคลองจิหลาด
-ถนนมหาราช เกาะกลางทั้งมหาราช ถนนอุตรกิจ นั้นของบประมาณไป 30 ล้าน
บาท ในการดาเนินการ หากได้งบประมาณตรงนี้มาจะเป็นการสร้างให้เกาะกลาง
ถนนของเราไปสู่โครงการที่เราบอกว่าพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง คือ เชื่อมโยงไปยังสวน
พุทธธรรม ของวัดแก้ว โกรวาราม ตรงนี้จะเป็นจุดปลายทาง ถนนอุตรกิจ ถนน
มหาราช ถนนกระบี่-วัชระ เชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ในส่วนอื่นๆ พยายาม
ของบประมาณ และเทศบาลมี ง บฯ ที่ จ ากั ด หากงบฯ 30 กว่ า ล้ า นบาทเราคง
ดาเนินการเองไม่ได้ เพราะแต่ละปีมีเงินอยู่ ไม่มากนักที่จะทาโครงการต่างๆ ทั้งใน
เขตทั้งหมดทุกโครงการ ในส่ ว นของสิ่ งที่เราต่อไปนี้นั้น ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ อ งของ
งบประมาณของเทศบาลเอง งบประมาณที่เราขอรับเงินอุด หนุนจากส่วนต่างๆ ทั้ง
งบกลุ่มจังหวัด งบจังหวัด งบของกรมส่งเสริมฯ งบภาคต่างๆ เหล่านี้ทาโครงการไป
แล้ว ปี 2561 – 2564 ซึ่งเป็นงบสี่ปี นอกจากในส่วนตรงนี้แล้วขอเรียนว่าในส่วน
ของเรื่องของรถดูดเลนทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบไปแล้วส่วนหนึ่ง ที่เราทาแผน คือ
การซื้อชุดดูดโคลนดูดเลน 1 คัน เมื่อก่อนถ้าเป็นรถสิบล้อเขาซื้อกัน 30 ล้านบาท
หลายปีแล้ว เมื่อก่อนการซื้อรถนั้น ว่า รถ 6 ล้อ 14 ล้านบาท แต่วันนี้เขาเสนอ
มาแล้วว่า 10 ล้อ ถังเป็นสแตนเลสและบรรจุ 8 ลบ.ม. ทันสมัยกว่า ซึ่งใช้งบฯ ไม่ถึง
10 ล้านบาท ในการดูดโคลนขณะนี้เวลา 20 วัน 1 ล้านบาทคือวันละ 5 หมื่นบาท
หากเราซื้อรถคันดังกล่าวที่ว่าราคา 10 ล้านบาท นามาดูดโคลนดูดเลนของเรานั้น
200 วัน เป็นเงิน 10 ล้านบาท ในหนึ่งปีถ้าดูดในเขตเมืองเราจะได้รถคันนี้ฟรี ใน
365 นั้นเราใช้เต็มทีท่ ุกๆ สายเราดาเนินการหมด และสามารถดาเนินการในการดูด
โคลนหรือทาอะไรต่างๆ ได้ต่อไปอีกโดยไม่ต้องไปตั้งงบประมาณอีกแล้ว ซึ่งการใช้งบ
ตรงนี้ คงจะต้องใช้งบฯ เงินกู้ และส่งใช้เป็นรายปี ตอนนี้เงินกู้ของเรานั้นที่กู้จาก
ธนาคารออมสิน กู้จาก ธ.ก.ส. เป็นต้น กาลังจะหมดในอีกไม่นาน ในส่วนของภาระ
และหนี้สิน เราสามารถส่งใช้หนี้ได้ตามกาหนด
-ในส่วนของสี่แยกลูกปัด รูปแบบซึ่งจะแตกต่างจากของเดิม ของเดิมอยู่ขวามือเป็น
รูปและใช้คอนกรีตกับเรซิ่น แต่ของใหม่จะเป็นทั้งทองเหลืองและมีส่วนประกอบ
ต่างๆ อลังการกว่าของเดิม แบบแปลนของใหม่จะเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในคอนกรีต
อยู่ข้างนอก และมีลูกปัดทองเหลืองและเป็นเรซิ่น บางส่วน มีการใช้แสงไฟต่างๆ ซึ่ง
ถ้าทาตรงนี้เสร็จออกมาแล้วจะเป็นจุดที่สวยงาม และเป็นจุดที่จะเกิดความสนใจของ
/บรรดา...
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บรรดาผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาอีกที่หนึ่ง ซึ่งเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพนั้น จะเป็น
2 เสา ตอนแรกจะใช้เสาเดียว แต่ตรงนั้นเป็นจุดที่รถวิ่งเร็วและมีรถเทรนเลอร์มีรถ
ใหญ่ๆ วิ่งผ่าน เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะไม่เหมือนบริเวณแยกช้างชูกระบี่ของ
เรา สี่แยกเสือเขี้ยวดาบจะไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรที่ใช้ความเร็วสูง และไม่มี
ปัญหาเรื่องรถบรรทุกแร่ การใช้ 2 เสาตรงนี้ปลอดภัย ในเรื่องของเกาะกลางถนนนั้น
ถนนสายดังกล่าวมีความกว้างของเขตทางนั้น 40 เมตร. ปัจจุบันนี้เขตทางยังเหลือ
กว้างอยู่ เพราะฉะนั้นเกาะกลางถนนก็ทาให้กว้างขึ้นเพื่อให้มีความปลอดภัยในการที่
จะให้เสาจราจรอยู่ตรงกลางถนนและมีความกว้างพอในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ไม่ให้มากระทบกับเสาสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ ท่านนายกฯ ครับ ที่ได้นาเรื่องราวต่างๆ มาให้ทางผู้ที่เข้าประชุมได้รับฟัง
มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญคุณรุ่งโรจน์

นายรุ่งโรจน์ พรสินศิริรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะเสริมอีกนิดหนึ่ง คือช่วงบริเวณนั้นระหว่างทางแยกจะไปคลองจิหลาดไป
ยังอ่าวนาง ช่วงนั้นไม่มีเกาะกลาง ผมอยากให้ช่วยเสริมในช่วงนั้นให้มีเกาะกลางก็ดี
เวลานักเรียน จะข้ามถนน 2 ฝั่ง จะได้มีจุดพักอยู่ตรงกลางเพื่อลดอันตราย เพราะ
ช่วงสี่แยกคลองจิหลาดผ่านโรงเรียนเทศบาล 2 ในช่วงนั้นน่าจะมีเกาะกลางเพิ่มมา
ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์
เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล ผมอยากจะถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ช่วยแจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ มาที่ผม ในขณะเดียวกันอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 4
– 5 หน่วย ที่ได้รับข้อมูลจากผมและไปดาเนินการให้อย่างรวดเร็ว และได้รับคาชื่น
ชมจากสมาชิกสภาฯ โดยตรงบ้างและผ่านสื่อบ้าง และมีหลายๆหน่วยที่ประสานงาน
กับผมอยู่เป็นประจา ขอขอบคุณกองสาธารณสุขฯ รวมถึงพนักงานที่รับผิดชอบเรื่อง
ขยะ เรื่องร้องเรียนต่างๆ เหตุราคาญ เช่น สุนัข แมว น้าเสีย
-ในส่ ว นของกองช่าง เจ้าหน้าที่ ที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า เรื่องถนน ฝาคู
ระบายน้าทั้งหมด เจ้าหน้าที่งานสวนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัดแต่งต้นไม้ ตามที่
สมาชิกสภาฯ ได้พูดในส่วนนี้ต้องขอบคุณและไม่มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น
-เจ้าหน้าที่ของสานักปลัด งานป้องกันฯ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น การตัดต้นไม้หรือ
เรื่องที่มีฝนตก มีเหตุน้าท่วม น้าชะดินลงมา เป็นเรื่องที่ชาวบ้านร้องมารวมถึงคณะ
ผู้บริหารมอบหมาย ในภาพรวมจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนปัญหาความต้องการของ
ประชาชนที่ทางสมาชิกสภาฯ พูดในที่ประชุม และได้ส่งข้อมูลมาให้ผมอีกทางหนึ่ง
ผมจะประสานผ่านทางหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งหมด และในขณะเดียวกันผมจะ
/ส่งตรงให้...
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ส่งตรงให้หัวหน้าฝ่ายรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ด้ว ยเพื่อป้องกันกรณีที่ ผอ.กอง /
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ไม่ทราบข้อมูล ผลสรุปคือได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ กอง/
ฝ่าย/งาน ดังกล่าวอย่างดียิ่ง และได้แจ้งผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้แจ้งประสานมา
ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอย้าให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ ยวข้องที่
นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ เรื่องที่สมาชิกสภาฯ รวมถึงคณะผู้บริหาร ได้แจ้งมาทุกๆ
เรื่อง หรือที่คณะผู้บริหารได้ตอบและยังเป็นประเด็นที่จะต้องดาเนินการต่อ ขอให้
ท่านดาเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอให้เขาทวงถาม ขอให้ฟัง ขอให้จด และทา
หากดาเนินการได้หรือไม่ได้ ขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป ขอนาเรียนที่
ประชุมแห่งนี้ทราบ ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ เลขานุการสภาเทศบาลครับ
ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ –ในส่วนของถนนที่สี่แยกคลองจิหลาด ต้องทาความเข้าใจอีกสักนิดหนึ่งว่า ก่อน
หน้านี้ มีการโอนที่ดินภายในเขตเทศบาล โอนถนนที่เป็นทางหลวงไม่ว่าจะเป็น สาย
อุตรกิจ ถนนกระบี่ -วัชระ และถนนสายที่แยกไปคลองจิหลาดนั้นมาให้กับเทศบาล
เมืองกระบี่ไปแล้ว หลังจากที่ได้มีโครงการในการก่อสร้างถนนสายโรแมนติด คือจาก
สี่แยกคลองจิหลาดไปถึงบริเวณช่องพลี ทางด้านของทางหลวงจังหวัดกระบี่ มาขอ
ในส่วนของที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่คืนไปดูแล เพราะเขาต้องการที่จะขยายผิว
จราจร เราได้ส่งมอบคืนไปให้ ขณะนี้ได้อยู่ในการดูแลของแขวงการทาง ซึ่งเราได้มี
การประสานว่าต่อไปคงจะต้องขอคืน ก่อนที่จะขอคืนนั้นขอให้เขาทาเกาะกลางมา
ให้ ทาทางเท้ามาให้ ก่อนที่จะโอนคืนมา ขอบคุณครับ
นายวิโรจน์ หวานดี
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ
และใน วันนี้คิดว่าคงครบถ้วนทุกเรื่องราว ทุกประเด็น ที่ได้รับคาตอบ ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้นาเรื่องราวต่างๆ มาบอกเล่าให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง รับทราบ ใน
วันนี้ สาหรับในวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
สาหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระบี่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 2 ประจาปี 2561 ไว้เพียงเท่านี้ ครับ ขอบคุณครับ
*********************************
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เลิกประชุมเวลา 15.32 น.
(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายคธา

ชัยสุวรรณ)

(ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายรณภูมิ

เอ่งฉ้วน)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายตรีปพัฒน์ โชคชัยวิทัศน์)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สิบเอกเกียรติชัย แซ่อุ้ย)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอิทธิชัย ตันบุตร)

สภาเทศบาลเมืองกระบี่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
(นายวิโรจน์ หวานดี)

