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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 12/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายป้อมเพชร
3. นายชาญณรงค์
4. นายวิรัญ
5. นายประพันธุ์
6. นายกฤษฎา
7. นายสารัตน์
8. นายธีรวุฒิ
9. นางสาวรัตติกาล
10. นางอังคณา
11. นางนฤมล
12. นางสาวสุวรรณี
13. นางธฤษวรรณ
14. นางจิรัญญา
15. นายศุภโชค
16. นายวิรัตน์
17. นางสาวโนรี
18. นายวิระยุทธ
19. นางรวีวรรณ
20. นายบรรจบ
21. นางสาวอ่อนภักตร์
22. นายขันติกร
23. นางสาวสุดาชล
24. นางจุฑาทิพย์
25. นางพจนารถ
26. นางวิไล
27. นางสาวภาณุมาส
28. นายวรเวทย์

ภูเก้าล้วน
สุคนธกนิษฐ
ลีลาบูรณพงศ์
เห้งสวัสดิ์
ศรีสุวรรณ
สถิตย์ภาคีกุล
เกี่ยวข้อง
ชูศิลป์
เครือหลี
สืบวิเศษ
โกมลวิวัฒน์
เสนีย์
ศรีหมอก
หง้าฝา
แซ่บ่าง
จุติประภาค
เห้งสวัสดิ์
เดชอรุณ
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
จูฑามาตย์
สุวรรณวิหค
กาละวงศ์
เจริญสุข
กุลฉันวิทย์
กัลยาณปัทม์
เพ็ชรศรีเงิน
แสงศรี

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุรเดชา
ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
2. ร.ต.ต.เสริมชัย
คงบัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
3. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
4. นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(ไปราชการ)
5. นางสาวสุวรรณี
เสนีย์
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา (ไปราชการ)
6. นางเพ็ญจวรรณ
วงษ์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ (ทาโครงการพระปกเกล้า)
7. นายก้องเกียรติ
ตันตินันท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
(ลาป่วย)
8. นายนพราชย์ อินทร์ทองคา รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ (ลงพื้นทีต่ รวจเหตุราคาญ)
9. นายณฐนนท์
สูทอก
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
(ลาป่วย)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ
2. นางสาวภูริศา

ตันเลียง
จันทรกรัด

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นิติกรชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
1.ช่วงนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว เหลือเวลาอีก 15 วัน จะสิ้นเดือนนี้
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และเหลืออีก 30 วันจะสิ้นปีงบประมาณ รวมเป็น 45 วัน ขอให้เร่งรัดในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ทัน และการโอนเงินต่างๆ
ต้องให้ ส ภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ในเรื่ องงบฯ หลั งจากโอนไปแล้ ว เงินที่เหลื อ
ทั้งหมดห้ามโอนไปไหนแล้ว เหลือแล้วก็ไม่ได้ใช้จ่าย
2.จากการที่ประชุมประชาคม ได้พูดถึงปัญหาความเดือดร้อนผลกระทบ
หมายถึงใครจะทาอะไรเราไม่สนใจ สาระสาคัญต่างๆ ที่พูดถึง ต่อไปเราจะทาอะไร
เราต้องไปทาแลดูด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นทุกๆ คนต้องทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ไม่อย่างนั้นไม่สาเร็จ
3.เรื่องของฝาคูระบายน้า ท่อน้าแตก ปล่อยปละละเลย ถ้าไม่แก้ไขปัญหา
นั่นคือชี้ให้เห็นว่าไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
4.ทางเท้าทางเดินหน้าเขื่อนในเมืองกระบี่ มีจักรยานยนต์วิ่ง มี รถยนต์ไป
จอด ต้นไม้หลังเขื่อนเหี่ยวแห้ง ตัดแต่งกิ่งไม้กองไว้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อย และต้นไม้
หน้าเขื่อนก็ยืนต้นตาย

/5.ต้นไม้ที่...
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5.ต้นไม้ที่เกาะกลางถนน บนถนน 3 สายหลักไม่สดชื่น ไม่เขียวชอุ่ม และ
ต้น ปาล์ ม เกาะกลางถนน หน้ า เทศบาลเมื อ งกระบี่ เ รารถวิ่ ง เฉี่ ย วบ่ อ ยๆ ยั ง ไม่ มี
เจ้าหน้าที่ไปตัด
6.เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ได้มีการแจ้งจากผู้ปกครองว่า
เข้าห้ องน้าใช้ห้องน้าไม่ เป็น ยังไม่รู้วิธีที่ทาให้ ถูกสุขลั กษณะ มอบปลั ดเทศบาลดู
รายละเอียด และเรียก ผอ.สถานศึกษารวมถึงครูพี่เลี้ยงเด็กร่วมคุยหาวิธีการร่วมกัน
7.เรื่องของคะแนน ITA เราได้คะแนนน้อยมากคะแนนส่วนไหนที่ได้น้อยก็
ยังได้น้อยเหมือนเดิม ควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป
8.เรื่ อ งของตลาดสดมหาราชนั้ น ทางผู้ จั ด การตลาดสดมหาราชกอง
สาธารณสุขฯ ต้องเข้าไปดูทตี่ ลาดด้วย
9.ในส่วนของกองคลังที่ไปเก็บเงินที่ตลาดสดมหาราชควรจะให้พ่อค้าแม่ค้า
จ่ายเงินเป็นรายวัน ได้หรือไม่ เขาบอกว่าบางครั้งไม่มีเงิน มีไม่ถึง 500 บาท เงิน
สาหรับเขาๆ บอกว่าเยอะ แต่สาหรับเรานั้นเราว่าเป็นเรื่องธรรมดา ความเยอะความ
น้อยของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน เป็นไปได้หรือไม่ให้เจ้าหน้าที่ ของเราไปประจาจุด
บริเวณหน้าแผงขายไข่ไก่ เพื่อเก็บเงินเป็นรายวัน บางคนจ่ายรายวันได้เขาก็จ่าย
รายวัน เพราะบางคนเขาไม่ขึ้นไปข้างบน ลองดูว่าจะไปให้บริการตรงนั้นได้ไหม
10.ทางเท้าตลาดสดข้างในที่ชารุดหรือพื้นสึก นาปูนไปยาไปเทด้วย
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรี ย นท่ า นประธานและผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เรื่ อ งของคะแนน ITA (ตาม
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เอกสารแนบ) คะแนนจะมี 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มที่ 1 เป็นคะแนนเอกสารการดาเนินการของเทศบาล
2.กลุ่มที่ 2 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาล
3.กลุ่มที่ 3 การสัมภาษณ์ประชาชน
-คะแนนที่ได้น้อยเป็นของการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก คือประชาชน
-คะแนนที่มาจากเอกสารการดาเนินการของเทศบาลได้คะแนนค่อนข้างดี
-คะแนนจากการสัมภาษณ์ได้คะแนนอยู่ในระดับ 80 กว่าขึ้นไป เมื่อรวม
-คะแนนกันทั้งหมด 3 กลุ่มเข้าด้วยกันเป็นค่าเฉลี่ยทาให้คะแนนดิ่งลงมา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องนี้เราขาดการประชาสัมพันธ์ ของการดาเนินการของโครงการต่างๆ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ขาดความเข้าใจของงาน
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่อง ITA นี้จะให้คณะทางานช่วยตรวจสอบอีกครั้ง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
-เรื่องของ LPA ล่าสุดคะแนนได้ 91.87 คะแนน ทุกๆ หมวดคะแนนจะไป
ในทิศทางเดียวกัน มีการตรวจเอกสารและตรวจภายใน
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

-เรื่องคะแนน LPA และ ITA ลองนามาเปรียบเทียบกันดู

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ าส่ ว น ครั้ ง ที่
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ 11/2561เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีทั้งหมด 12 หน้า มีท่านใดที่จะขอ
แก้ไขรายงานการประชุมบ้างก็ขอเชิญ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่ง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้กอง/ฝ่าย รายงานผลการดาเนินการ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย เชิญสานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ 1.เดือนกรกฎาคมนี้ เป็นเดือนของการเฉลิมพระชนมพรรษา ขอความร่วมมือทาง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เทศกิจ งานป้องกันฯ ช่วยประสานงานขอความร่วมมือรณรงค์ให้ประชาชนร่วม
ด้วยช่วยกันประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ของรัชกาลที่ 10 ไว้หน้าอาคาร
บ้านเรือน หน้าสานักงาน ร้านค้าต่างๆ เรื่องนี้ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และใน
วันที่ 12 ส.ค.2561 จะร่วมกันประดับธงชาติและธง สก.
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –เรือ 2 ลา จะต้องเอาออก และนาไปออกงานที่งาน thailand biennale krabi
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 2018 ต้องรื้อออกย้ายออก
-ป้ายรูปในหลวงเปลี่ยนเป็นป้ายประชาสัมพันธ์แทนได้หรือไม่ และเรือที่จะนาไป
ออกงานต้องทาให้สวยงาม หุ้มสแตนเลสติดเซรามิกต่างๆ ติดตั้งเครื่องยนต์ และ
นาไปไว้ที่ลานวัฒนธรรมลอยน้าพาคนไปเที่ยวชมธรรมชาติได้ เพื่อให้เป็นต้นแบบ
ของเรือท่องเที่ยวในเขตเมือง
-ซื้อเรือลาใหม่ 1 ลา 19 กง ประมาณ 80,000 – 90,000 บาท
/นายประพันธุ์…
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ –ซื้อเรือลาใหม่ต้องทาญัตติเข้าสภาฯ เพื่อกันเงินไว้จ่ายรอบหน้า
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
กองช่าง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่ อ งเจาะเซาะร่ อ งเล็ ก ๆ ใต้ รู ป ก าแพงประวั ติ ศ าสตร์ ป ระมาณ 4
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นิ้ว บริเวณหลังศาลากลาง เพื่อให้น้าไหลผ่านตามร่องนั้นได้สะดวก และ
ป้องกันไม่ให้น้าไหลลงบนฟุตบาทมากเกินไป ให้เร่งทาเพราะทางจังหวัดเขา
ย้าเตือนมาอีกครั้ง
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-เรื่ อ งเจาะเซาะร่ อ งนี้ ได้ ใ ห้ ท างผู้ รั บ เหมาบริ ษั ท ไฮโดรแกรนท์ เ ข้ า ไป
ผู้อานวยการกองช่าง ตรวจสอบแล้ว เขาจะเข้าไปวัดระยะที่ห่างแล้วและจะต้องเซาะตลอดแนว ต้องทา
เป็น slope เห็นด้วยที่จะทาเป็นรางตื้นจะต้องมีทางลาดเพื่อให้น้าไหลได้สะดวก
-อาจจะทาในลักษณะเดิม ลึก 3 – 5 เซนติเมตร. จะให้เขาคิดประมาณการ
และค่าดาเนินการมา คงจะต้องจ้างเหมา
-เรื่องแบ็คโฮเล็ก ที่ไปทาท่อหมู่บ้านศรีบารมี คุยกับเจ้าของที่ดินตรงนั้นและ
ให้เขามาเซ็นรับทราบแล้วว่า เมื่อเราก่อสร้างเสร็จแล้วเขารื้อไม่ได้ ทางกองช่างได้
ระดมคน วัสดุต่างๆ ไปดาเนินการอย่างเร่งด่วนรวมทั้งท่อหินคลุก หินใหญ่ และ
ด้านหลังที่มีดินถล่มไสลด์ออกมาเราจะถมกับไปให้ จะแก้ปัญหาอย่างถาวร คาดว่า
ไม่เกิน 10 วันจะแล้วเสร็จ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-แจ้งประธานชุมชนบ้านท่าแดงให้ทราบด้วย
-ทางเท้าบริเวณตรงข้ามหน้าโรงงานโยธา ฝั่งซ้ายแถวๆ โรงงานน้าแข็งทาง
เท้าจะยุบลงไป ข้างล่างคงจะทรุดตัวช่วยตรวจสอบด้วย
-ถนนคุณแม่ ช่ว ยตรวจสอบการตั้งโครงการ จะทาท่อระบายน้า 2 ข้าง
เพราะน้าชะดินแดงไหลลงมาบนถนนตลอด ลองดูวิธีการแก้ไขปัญหาให้
ถาวร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอังคณา สืบวิเศษ
1.ในวัน ที่ 23 ก.ค. 2561 ทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้เตรียมรถ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เก็บขนขยะ ถุงดา อุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่จะทากิจกรรม ดาเนินการแล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
นายวรเวทย์ แสงศรี
1.ให้กองวิชาการฯ ประชามสัมพันธ์เรื่องงาน Thailand Biennale krabi
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ 2018 ให้ประชาชนคนทั่วไปได้ทราบ โดยประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
ร้านค้า สถานีรถรับส่งประจาทาง หลากหลายช่องทาง ได้เผยแพร่ข่าวสาร
ทางเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองกระบี่แล้วบางส่วน และจะติดตั้งป้าย
ไวนิลบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 ภายในสิ้นเดือนนี้
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

- บริเวณสามแยกตลาดเก่า อัญเชิญรูปออก ให้ ติดตั้งป้ายประชาสั มพันธ์
งาน Thailand Biennale krabi 2018 ให้ ผอ.กองช่างช่วยดู
รับทราบ และดาเนินการในส่วนที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จ

เรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและ
แต่งตั้งใหม่ (สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

-เรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ
และแต่งตั้งใหม่ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผ่านมายัง
จังหวัดกระบี่ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการและระเบียบวิธีการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการที่บรรจุใหม่ ที่ยังไม่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ โดยให้ดาเนินการดังนี้
1.กาชับให้ผู้บังบัญชามีหน้าเสริมสร้างความรู้
2.อปท. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
3.ไม่ ค วรพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ คณะกรรมการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
เนื่ องจากอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการยังเป็นผู้ ที่ขาดความรู้
ความสามารถ
4.ไม่ควรพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องนี้เขาให้พึงระวังไม่ควรให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่มาเป็นกรรมการจ้าง
ตรวจรับ บางกองเทศบาลเรายังมีการแต่งตั้งแบบนี้อีก
-ทุกๆ เดือน ผมจะมีกิจกรรมพบปะกับน้องๆ ที่บรรจุใหม่ประมาณ 20 คน
ทุ ก เดื อ นหลั ง เลิ ก งาน ได้ แ นะน าการท างานเพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และได้มีหนังสือฉบับนี้มาว่าอย่าตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่บรรจุใหม่เป็นคณะกรรมการ ยกตัว อย่างเรื่องงานพัส ดุ ที่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ หลังจากนั้นได้นาเสนอหนังสือเรื่องนี้ว่าควรแจ้งทุก
ส่วนราชการพึงระวังในการตั้งเด็กบรรจุใหม่ ควรจะตั้งให้เขาทางานได้ แต่
ควรจะมี พี่ เ ลี้ ย งที่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ยั ง เป็ น หน้ า ที่ ข องคนที่ มี
ประสบการณ์ก่อนแล้วจึงค่อยๆ สอนให้เขานั้นได้เรียนรู้งานไป และค่อยๆ
ปล่อยมือไป
-เรื่องนี้หากเกิดความผิดพลาดจะทาให้เสียหายกับราชการมาก มีตัวอย่าง
กรณีของการตรวจรับของการเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษาเข้ามาในงาน
แข่งขันกีฬา (หลังจากที่นายกเทศมนตรีได้เกษียณหนังสือตามที่ผมเสนอไป
ว่าดาเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามหนังสือ)
/-ได้มี…
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-ได้มีประเด็นว่างานกีฬาไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนจะล่ม นายกเทศมนตรีได้
เรี ย กผมไปพบว่าเรื่องดังกล่ าวถ้าปลั ดเทศบาลไม่เซ็นเอกสารจะได้ห รื อ
หลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้น ผมได้เรียก ผอ.กองคลังเข้าพบ แจ้งให้ ไปดูเรื่องที่
เกิดขึ้นนี้ และบอกว่าอย่าให้เรื่องนี้มีปัญหาขึ้นมาว่าปลัดเทศบาลกับรอง
ปลัดเทศบาลไม่เซ็นเอกสาร
-เรื่องนี้รองปลัดเทศบาลเป็นคนพบว่าบางกองไม่ปฏิบัติตามหนังสือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นที่อธิบดีประสานการปฏิบั ติมา เจ้าหน้าที่เกรง
ว่ า งานจะล่ ม จึ ง มาขอช่ ว ยให้ ผ มเซ็ น เอกสารให้ เพราะก่ อ นหน้ า นี้ ร อง
ปลั ด เทศบาลไม่ เ ซ็ น เอกสาร ผมพู ด แจ้ ง กลั บ ไปว่ า รองปลั ด เทศบาล
ทาถูกต้องแล้ว ผมก็ไม่เซ็น ผมพูดแค่นั้น เพราะบางกองพยายามอ้อนวอน
นาระเบียบกฎหมายมาเปิดให้ดูว่าไม่ผิด ผมบอกว่าผมจบนิติศาสตร์ด้วยผม
ดู เ จตนารมณ์ แ ล้ ว ผมไม่ เ ซ็ น รองปลั ด เทศบาลท าถู ก ต้ อ งแล้ ว ในเรื่ อ งนี้
เพราะทุกๆ ที่รองปลัดเทศบาลไม่เซ็นผมก็บังคับให้รองปลัดเซ็น แต่ในกรณี
นี้ รองปลัดไม่เซ็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วหรือไม่

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนายกฯ เรียกผม ผมบอกว่าให้กองคลังดูแล้ว
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ และให้ยกเลิกเรื่องนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับงาน และหลังจากยกเลิกไปแล้วนั้น ได้
ดาเนินการใหม่งานแข่งขันก็จบไปแล้ว โดยเท่าที่ทราบจะมีหลายๆ ครั้งที่หลุดจากที่
รองปลัดเทศบาลเจอกับผม เมื่อเกิดเหตุขึ้นกลายเป็นว่าปลัดเทศบาลเซ็นบันทึกไปได้
อย่างไร ผมจึงผิดเพราะถ้าเซ็นไปแล้วเท่ากับไม่ได้อ่านข้อความให้ดี เพราะบันทึกขอ
อนุมัติต่างๆ มาจากกองเจ้าของเรื่องแล้วค่อยไปที่กองคลัง เจ้าหน้าที่เพิ่งจะบรรจุ
ใหม่เรานึกไม่ถึงว่ามีเรื่องนี้เสนอขึ้นมาอีก ทั้งๆ ที่มีหนังสือที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งมาแล้ว
-เมื่อปลัดเทศบาลเซ็นผ่านบันทึกไปแล้ว และปลัดเทศบาลจะไม่เซ็นอีกปลัด
จะต้องรับผิดชอบ เมื่อผ่านไปแล้วผมต้องยอมรับผิดที่อ่านหนังสือไม่ดี และลองให้
ท่านนึกถึงสมัยก่อนที่ท่านบรรจุใหม่ๆ ครั้งแรกท่านเจออะไรมาบ้างทาพลาดอะไรไป
บ้าง เจออะไรที่เสียขวัญกาลังใจไปบ้างเราต้องเอาใจใส่เด็กๆ ที่บรรจุใหม่ไม่ใช่ผลัก
เขาออกไปให้ จ มน้า เราควรแนะนาเขาให้ เหตุผ ลเขานี่คือสาระส าคัญที่ขอเรียน
นาเสนอ อยากทาความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการว่า เราเคยเป็นเด็กมาก่อน เรา
ได้รับอะไรมาบ้าง แล้วเราจะมาซ้าเติมน้องๆ เด็กๆ ที่บรรจุใหม่ไม่ได้
/-หากแต่งตั้ง…
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-หากแต่งตั้งให้เป็นกรรมการก่อนที่จะมีห นังสื อสั่ งการของกรม
ส่งเสริมฯ มาถือว่าไม่ผิด
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องนี้ขอสรุปว่าในส่วนของหนังสือที่สั่งการมา คนที่เพิ่งจะได้รับการบรรจุ
ใหม่ๆ ยังไม่ผ่านการทดลองงานยังอยู่ในการทดลองปฏิบัติงานอย่าแต่งตั้ง
ให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างต่างๆ เพราะมีหนังสือมาแล้ว ขอให้ถือ
ปฏิบัติตามนั้น
-หากแต่งตั้งให้เป็นกรรมการก่อนที่จะมีหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ มา
ไม่ผิดระเบียบ

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-ขอปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้ เช่นพนักงานที่บรรจุใหม่ของกองช่าง ที่เป็นช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง เขตต่างๆ ต้องเปลี่ยนคาสั่งใหม่หรือไม่ เพราะปกติแบบนี้เราจะมีหัวหน้าฝ่ายที่
ควบคุมอาคารประกบอยู่แล้ว ทุกๆ งานมีสายงานการบังคับบัญชาที่ประกบอยู่ และ
เขาก็ได้เซ็นเอกสาร เขามีใบประกอบวิชาชีพ อยู่แล้ว ที่ผ่านมาบางเรื่องเราแต่งตั้งให้
เป็นผู้ควบคุมงานด้วย เป็นกรรมการตรวจการจ้างด้วย
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-ในกรณี นี้ ต้ อ งยกเลิ ก ด้ ว ย ถ้ า เรามองว่ า เป็ น กรรมการพั ส ดุ เ ขาพู ด ถึ ง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ กรรมการพัสดุต้องตีความตามตัวหนังสือ แต่ที่ผมได้เรียนแจ้งไปว่าให้เป็นเรื่องที่พี่
เลี้ยงสอนน้องๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ให้แนะนาน้องๆ เรื่องของช่างเขตมีปัญหา
เยอะแยะและเด็ก ๆ ยั ง ตี ความตามระเบี ยบกฎหมายยั ง ไม่ไ ด้ ต้อ งมีพี่ เ ลี้ ยงเป็ น
กรรมการก็ให้เขาเป็นต่อไป และให้น้องๆ ที่บรรจุใหม่เป็นผู้ช่วยงานอีกที ค่อยๆ ให้
เขาได้ซึมซับงานเก็บประสบการณ์ต่อไป หากครบกาหนดในระยะเวลาที่ทดลองงาน
แล้วผ่านงานแล้วก็ไมเป็นไรไม่มีปัญหา
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-เรื่ อ งนี้ ห ากพ้ น ระยะเวลาในการทดลองงานแล้ ว สามารถแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการได้ตามระเบียบ ผมก็จะได้ดาเนินการต่อไป
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-เรื่องนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การทดลองงานในระยะเวลา 6 เดือน แต่อยู่ที่ว่า
เลขานุการนายกฯ
เขาพ้นจากการทดลองงานแล้วหรือไม่ หากพ้นระยะเวลาการทดลองงานแล้ว ผ่าน
งานแล้วถือว่าจบกระบวนการ เขาเป็นข้าราชการเต็มตัวแล้ว มีความรับผิดชอบ
ทั้งหมดต่างๆ สามารถตกลงได้
มติที่ประชุม

การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง/พัสดุ สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ในกรณี
ที่ไ ด้ แต่ งตั้ งไว้ก่อนหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น สั่งการ
ก็ขอให้ดาเนินการได้ แต่หลังจากมีหนังสือสั่งการมาแล้วไม่สามารถแต่งตั้งเป็น
กรรมการได้
/ระเบียบวาระที่ 5 ...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
-ด้วยคณะกรรมการนโยบายและกากับ การบริหารหนี้สาธารณะโดยความ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เห็นชอบของคณะของรัฐมนตรีได้ออกระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการ
บริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2561 เกี่ย วกับการกู้เงินของ อปท. การทาสั ญญา การบริห ารหนี้ การค้า
ประกัน การชาระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้รวมถึงการกากับดูแลและการรายงาน
เพื่อให้ถือปฏิบัติตาม
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

-ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหาร
หนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2561

ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
เรื่องรายงานข้อเท็จจริงเรื่องป้ายตลาดสดมหาราช (กองสาธารณสุขฯ)

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เรื่องรายงานข้อเท็จจริงเรื่องป้ายตลาดสดมหาราช จากการตรวจสอบ
ปรากฏว่าชิ้นที่หล่นลงมามี 2 ชิ้น ชิ้นแรกเป็นชิ้นเล็กที่ได้หล่นลงมาตั้งแต่มี
หัวหน้าสานักปลัดเป็นผู้จัดการตลาดสด ชิ้นที่สองเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่
ชิ้นใหญ่ที่หล่นจะหล่นลงมาช่วงกลางคืน โดยผู้ประกอบการตลาดเข้าเห็น
เหตุ ก ารณ์ พ บเศษกระเบื้ อ งตกหล่ น ช่ ว ง 06.00 น. แต่ ไ ม่ มี ใ ครได้ รั บ
บาดเจ็บ
-หลั ง จากนั้ น ทางปลั ด เทศบาลได้ สั่ งการให้ ช่ า งวิ เ ศษช่ ว ยประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมป้าย เพราะส่วนที่หลุดล่อนออกมาแต่ยังใช้งานได้
อยู่
-ช่ า งวิ เ ศษแจ้ ง เรื่ อ งการประมาณการคร่ า วๆ ยอดค่ า ใช้ จ่ า ยประมาณ
150,000 บาท คงจะซ่อมแซมไม่ทันในปีงบประมาณ 2561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ตรวจสอบเรื่องของฝาคู ของตลาด
สดมหาราช ที่ข้างๆ ปั๊มน้ามันบริเวณนั้นมีอยู่จุดหนึ่งและมีบริเวณอาคาร
นั้นอีก 3 – 4 จุด
-ได้รับแจ้งเรื่องน้าประปาไม่ไหลที่ตลาดสดมหาราช
-ทางฝั่งบันไดตลาดสดมหาราชใกล้ๆ กับห้องทางานของเทศกิจ มีคนแจ้ง
เรื่องหลังคารั่ว และมีหลอดไฟดับอยู่ในอาคารระหว่างกลางอาคาร
/-ฝาก ผอ …
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-ฝาก ผอ.กองสาธารณสุขฯ แจ้งช่างวิเศษคานวณประมาณการออกมาเป็น
ทางการเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีอนุมัติ เพื่อให้ดาเนินการต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่ อ งป้ า ยตลาดสดหากตั ว โครงสร้ า งแข็ ง แรง ถ้ า เราเจาะใส่ ตั ว หนอน
ใช้น็อตยึดกับแผ่นหินอ่อนได้หรือไม่

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-เรื่องนี้ถ้าเจาะแล้วยึดไว้บนหินอ่อนคงไม่ได้ เจาะไปแล้วทาให้หินอ่อนแตก
ถ้าจะทาต้องรื้อทั้งหมดแล้วทาใหม่ให้ดูดี ไม่ได้รื้อหินแผ่นเดียวแต่ต้องรื้อ
ทั้งหมดโดยการสกั ดออก แล้ ว ใช้ซีเ มนต์ ที่มีแรงยึดเหนี่ยวสู ง เพราะปู น
ของเดิมนั้นเสื่อมสภาพไปหมดแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องที่แจ้งประมาณการคร่าวๆ ยังไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรจริงหรือไม่ที่
ใช้เงิน 150,000 บาท
-ให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สอบถามตามร้านที่ทาหินอ่อน ว่าสามารถเจาะ
หินอ่อนได้หรือไม่โดยใช้เครื่องเจาะที่ร้าน

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เรื่องฝาคูระบายน้าที่ผ่านมายังไม่มีผู้รับเหมาเข้าไปดาเนินการ จนถึงวันนี้
เพิ่งจะมาได้ผู้รับเหมา และได้เปิดเรื่องไปยังพัสดุแล้ว เมื่อวันที่ 15 ส.ค.
2561 มีคูระบายน้า 22 จุดที่มีปัญหา งบประมาณอยู่ที่ 77,000 บาท
-หลังคารั่วตรงฝ้าเพดานอาคารหมูตอนนี้กาลังซ่อมแซมอยู่ เหลือแต่ช่อง
กระจกที่แตกตอนนี้ยังไม่ได้ดาเนินการ เพราะผู้ ประกอบการไม่ให้ความ
ร่วมมือที่จะออกมาให้ช่างเข้าไปดาเนินการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ฝาคูแถวๆ เขียงหมูเป็นฝาคูเหล็ ก ประมาณ 2 ฝา แผ่นเหล็ กหลุดไป 1
แผ่น ต้องไปเชื่อมใส่ใหม่ ให้กองช่างช่วยเชื่อมฝาคูไปพลางก่อน
-ปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย ให้ ผอ.กองคลัง จัดการเรื่องการเบิกจ่ายให้รวดเร็ว
ให้สามารถลดขั้นตอนให้น้อยที่สุด

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องฝาคูหน้าแผงร้านขายหมู ที่มีเหล็กชารุด ให้ทางกองช่างช่วยดาเนินการใน
การเชื่อมประสานเหล็ก
เรื่องรายงานข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสดมหาราชเพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติ
เรื่อง ตลาด (กองสาธารณสุขฯ)

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เนื่องจากเทศบาลเมืองมีการปรับปรุงเทศบัญญัติ เรื่องตลาดที่บังคับใช้มา
เป็นระยะเวลานาน และมีแผงขายของไม่ได้ตามมาตรฐานของกรมอนามัย
จากการตรวจสอบแผงของตลาดสดมหาราชมีจานวน 1,158 แผง แต่มี
ผู้ประกอบการรวมแล้วทุกแผงที่มีแผงของตนเอง มีพื้นที่เฉลี่ย 1.3 ตาราง
เมตร จานวน 146 ราย ซึ่งทาให้ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ ที่กฎกระทรวงว่า
ด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 กาหนดไว้ว่า ตลาดต้องมีพื้นที่แผง
ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร (รายละเอียดตามเอกสาร)
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องนี้ตามมาตรฐานแผงของตลาดต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตร.ม. อย่าง
ที่ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้พูดไปของเรามีขนาด 1.3 ตร.ม. ขาดอีก 20
ซม. ให้ลองต่อเพิ่มเติมข้างหน้าหากเพิ่มเติมข้างหน้าไม่ได้จะมีปัญหา ถ้าต่อ
จากด้านหลังไปอีก 20 ซม. ได้หรือไม่ที่ไม่ใช่การต่อคอนกรีต

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่ องนี้ ขนาดของพื้นที่ ที่ตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยสุ ขลั กษณะของตลาด
พ.ศ.2551 เจตนากฎหมายให้ไปบังคับใช้กับรายเอกชน แต่หากตลาดสด
เป็นของส่วนราชการมีก็ให้ถือปฏิบัติเหมือนเอกชน

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-เราออกแบบทาเป็นแบบพับได้หรือไม่

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-อย่างที่ท่านรองป้อมเพชรได้พูดไปว่าถ้าเราเข้าร้านจากด้านในทาเป็นแบบ
พับได้จะสะดวกและง่าย

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกฯ

-ถ้าเราอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่อพื้นที่กันเองดีหรือไม่เปิดโอกาสให้เขา
แต่ทาตามแบบของเรา

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-หากมีแบบจากของเราให้เขาต่อเองก็สามารถทาได้ ลองคิดหาวิธีดูว่าจะ
ออกแบบหรือทาอย่างไร

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องปรุงพื้นที่แผงตลาดของผู้ประกอบการตลาดสดมหาราชให้ต่อเพิ่มจากด้าน
ใน 20 เซนติเมตร. โดยออกแบบทาแบบเป็นตัวอย่างให้เขา
เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-จากหนั งสือสั่ งการของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการ
ผู้อานวยการกองช่าง ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการปรับค่าจ้างปรับค่า k ทางเทศบาลเมืองกระบี่ไม่
เคยทา ของเรานั้นไม่มี เรื่องนี้ ทางจังหวัดได้แจ้งมาว่าให้ดูเงื่อนไขของสัญญาแบบ
ปรับค่า k ว่า ของ อปท. ได้เรียกคืนหรือส่งคืนคลังในส่วนของรายได้แผ่นดินตรงนี้
หรือไม่ ทางเราไม่มีเรื่องนี้เราไม่ได้ทาสัญญาค่า k แต่ในโอกาสต่อไปถ้าเราทาสัญญา
ถ้าเราจะต้องใส่ค่า k ทั้งหมด เป็นการบังคับของกรมส่งเสริมฯ ไว้ ถ้าเกิดว่าใช่ ใน
ส่วนของการทาค่า k เป็นหน้าที่ของกองช่าง หรือทางกองคลัง เพราะเป็นเรื่องของ
กลุ่มการเงินการบัญชี การตรวจสอบ เป็นเรื่องของวัสดุที่มีราคาขึ้นบ้างลงบ้าง
-หลั กการนี้ทางราชการจะเสี ยหายมากกว่า เพราค่าจ้างในการรับเหมา
ก่อสร้างต่างๆ ส่วนใหญ่ค่าวัสดุราคาจะไม่ลง มีค่าวัสดุ เหล็ก ที่เพิ่มขึ้น เช่นท้องถิ่น
ของเรามีการจ้างรายเล็กรายน้อยรายย่อยต่างๆ ราคา 1-2 แสนบาท ต่อไปถ้าค่า k
/ขึ้นราคา…
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ขึ้นราคา ผู้รั บจ้างเรียกค่า k เพิ่ม เราจะมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ จะยุ่งยาก
หรือไม่ เรื่องนี้เป็นข้อสังเกต อยากให้ทางพัสดุกองคลังสอบถามไปทางกรมส่งเสริมฯ
หรือทางหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเราจาเป็นต้องทาสัญญาแบบนี้ทั้งหมดหรือไม่
-โดยส่วนตัวผมไม่อยากให้มีการทาสัญญาแบบนี้ เพราะค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยง
เราจะต้องติดตามเรื่องของเงินเพิ่มเงินลดของสัญญาแต่ละสัญญาตลอดเวลาด้วย ขอ
นาเรียนเบื้องต้น ขอบคุณครับ
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
-ตามระเบียบเขาให้ประกาศค่า k ด้วย ทุกๆ โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้อานวยการกองคลัง ในระบบต้องระบุค่าุk และทางกองช่างต้องทาค่า k ว่าตัวไหนที่จะมาใช้กับโครงการ
แต่ละโครงการ แล้วทาประกาศเชิญชวนจากนั้นทาสัญญา
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องนี้รายละเอียดกองช่างจะทา แต่กระบวนการสัญญาหรือพัสดุ เป็น
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องของกองคลังเหมือนเดิม เรื่องนี้นั้นมีมานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะใช้กับโครงการ
ใหญ่ๆ เงินเยอะๆ เมื่อมีดัชนีการเคลื่อนไหวของค่า k ผู้รับเหมาบางรายเขาทาเรื่อง
ขอรับเงินกลับเหมือนที่ ผอ.กองช่างได้เรียนแจ้งไป หากทางราชการเสียประโยชน์ผู้
รับจ้างจะต้องคืนเงินกลับมาให้ส่วนราชการ
-ตามหนังสือหมายถึงหากท้องถิ่นไม่ทาสัญญาค่า k สมมุติว่าถ้าเกิดความ
เสียหายในโครงการต่างๆ ที่ทางราชการเสียหายจะต้องเอาเงินจากผู้รับเหมาคืน
มาแล้วดาเนินการสอบการละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
-กรณีท้องถิ่นมีการทาสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่ไม่มีการคานวณเงินลด
และเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างก็ให้เรียกคืน ถ้าผู้รับจ้างเสียประโยชน์เราต้องคืนเงิน
เขา แต่ถ้าเราเสียประโยชน์ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินเรา
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-ในส่ ว นของกองคลั ง ที่ บ อกว่ า โครงการจ้ า งเหมาต่ า งๆ เราต้ อ งท าทุ ก
ผู้อานวยการกองช่าง โครงการ หากมีการปรับราคาขึ้นและลง ตรงนี้กองคลังหรือกองช่างต้องตามเรื่อง
ราคาค่าวัสดุ แล้วต้องตามเรื่องขอเงินคืนจากผู้รับจ้าง หรือเราต้องให้เงินผู้รับจ้างคืน
แล้ ว แต่กรณี ในส่ ว นนี้ ผ มกลั ว ว่า ต่อไปพนั กงานเทศบาลจะถู กตั้ง กรรมการสอบ
ละเมิดกันหมด
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-ให้ทางกองคลังประสานภายในดูก่อนว่า เรื่องนี้การปฏิบัติมีกฎเกณฑ์และ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ภาคบังคับแค่ไหนอย่างไร อะไรที่ให้ทาบ้าง
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-เรื่องนี้ประเด็นที่แจ้งว่าหากดาเนินการสอบเกี่ยวกับการละเมิดจะโดนสอบ
เลขานุการนายกฯ
กันเป็นแถวๆ เพราะเวลาวัสดุค่าของขึ้นราคาผู้รับเหมาจะขอเงินจากเรา แต่เวลา
ของราคาลง เราไม่เคยขอจากผู้รับเหมาเราไม่เคยได้จากผู้รับเหมา และทางกรม
ส่งเสริมฯ จะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ให้หารือในการปฏิบัติว่าวงเงินของโครงการจานวนเท่าไหร่ ตัวเลขเท่าไหร่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ถึงจะใช้การปฏิบัติตามหนังสือนี้ ไม่อย่างนั้นเราต้องทาทุกๆ เรื่องคงจะไม่ได้
/นางสาว…
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นางสาวรัตติกาล เครือหลี
-แจ้งเพิ่มเติมในเรื่องนี้นั้นเขาบอกว่าวงเงินที่จะต้องทา วงเงินจ้างไม่เกิน
ผู้อานวยการกองคลัง 50 ล้านบาท ใช้ระเบียบนี้มาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2544 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่
ตอนนี้ตามหนังสือของจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับเงินเฉพาะกิจ ให้รายงานตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 ถึงปัจจุบันว่าโครงการที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราไม่ได้ทาค่า k และทา
k แล้วแต่ไม่ได้มาคานวณ เรามีโครงการอะไรบ้างให้รายงาน
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องนี้เขาให้ตรวจสอบว่ามีหรือไม่แล้วเกิดความเสียหายหรือไม่
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ถ้าเกิดความเสียหายเราได้ดาเนินการหรือไม่ หากไม่ดาเนินการจะตั้งกรรมการสอบ
ฐานละเมิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ที่นายกฯ และผมพูดไปนั้นหมายถึงอนาคตต่อไปให้
หารือให้ถามว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร สภาพบังคับต้องทาอะไรแค่ไหน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-การที่จะเรียกค่า k หรือขอเงินเพิ่มคงไม่ได้ แต่ค่าวัสดุราคาลดลงนั้นเรา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ต้องเรียกเงินคืน ปัญหาคือที่เขาจะสอบเรานั้นคือเราไม่ให้เงินคืน
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
-มีหลายโครงการเกือบทุกโครงการที่ผู้รับจ้างขอเพิ่มเงิน เพราะราคาที่เรา
เลขานุการนายกฯ
คิด ณ วันนั้นค่าก่อสร้างขณะนี้วัสดุต่างๆ ขึ้นราคา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ที่เขาต้องการคือเฉพาะเงินอุดหนุนใช่หรือไม่ แสดงว่าไม่ได้เยอะอย่างที่ว่า
นายกเทศมนตรี เ มือ งกระบี่ ให้ ว่ากันไปตามหลั กเกณฑ์ ให้ตรวจสอบและสอบถามเรื่องนี้ว่าการปฏิบัติมี
กฎเกณฑ์และข้อบังคับแค่ไหนอย่างไร
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 9

-เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กองคลังตรวจสอบย้อนหลังว่า โครงการของงบ
เงินอุดหนุนนั้นมีกี่โครงการและรายงานให้ทราบ
-ให้กองคลังสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคา
ได้ (ค่ า K) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ว่ า การปฏิ บั ติ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละ
ข้อบังคับแค่ไหนอย่างไรบ้าง
เรื่องนาส่งสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2561
(สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
-เรื่องสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ โดยสางานสถิติจังหวัด
กระบี่ได้ดาเนินงานโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เป็นการลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากประชาชนและคนที่มาใช้บริการ อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมีจานวน 4 แห่งที่ลง
พื้นที่สารวจ ได้แก่
1.ท่าอากาศยานนานาชาติจังวัดกระบี่ ภาพรวมของความพึงพอใจใน
/คุณภาพ…
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คุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 62.6%
2.สถานีขนส่งผู้โยสารจังหวัดกระบี่ ภาพรวมของความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน 72.1%
3.ท่าเรือ อบจ (คลองจิหลาด) ภาพรวมของความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน 69.1%
4.ท่าเรือคลองหมาก ภาพรวมของความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน 64.8% (ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร)
-ขอเรียนแจ้งที่ประชุมแห่งนี้เพื่อทราบ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่ อ งนี้ ไ ด้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพราะท าให้ เ ราจะได้ รั บ รู้ รั บ ทราบข้ อ มู ล
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ บางส่วนอยู่พื้นที่ของเรา ถึงแม้เราไม่ได้ทาก็ตามเราจะได้รู้ข้อมูลเหล่านี้ว่าภาพรวม
แล้วจะกระทบกับพื้นของเรามากแค่ไหน ตรงไหนบ้าง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องนี้จะได้รับรู้ข้อมูล และฝากกองช่างช่วยติดตามเรื่องของการทาถนน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ หนทางบริเวณ บขส. ด้วย ให้ทาหนังสือถึงผู้รับจ้างว่าหากเขาไม่ทาให้แล้วเสร็จ
ในช่วงระยะเวลานั้นๆ แล้วมาทา ณ ตอนนี้ เราจะบอกเลิกสัญญา ไม่อย่างนั้นเขาจะ
ละเลย
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
-เรื่องนี้มีประเด็นของคิวรถตู้ไปพูดลักษณะว่าเทศบาลรับเงินมาแล้ว แต่ไม่
เลขานุการนายกฯ
ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ เขาไม่รู้ว่าเป็นเงินที่เทศบาลจ้างผู้รับเหมา
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องถนนของ บขส. เป็นข่าวเป็นการร้องเรียน ทางผู้จัดการ บขส. ได้ให้
รองนายกเทศมนตรี
สัมภาษณ์และชี้แจงให้ข้อมูลว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมา ไม่ใช่
เทศบาล แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจ โดยเฉพาะคิวรถตู้ พูดจา
ทาให้เสียหาย เรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าวันนี้กระบวนการทางระเบียบ ตามพัสดุหรือ
กฎหมายก็ว่าไป
-แต่ส่วนหนึ่งคือเรานาเจ้าหน้ าที่ของเราประชาสัมพันธ์ให้ทราบ หรือจะมี
กระผม ปลัดเทศบาล หรือ ผอ.กองช่าง ก็ได้ไปตามจี้งาน ออกสื่อต่างๆ เพราะบริษัท
ผู้รับเหมาไม่ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ว่า
ไม่ใช่ความผิดพลาดของเทศบาลเมือง
-เมื่อวันที่ 12 – 13 ก.ค. ที่ผ่านมารับแจ้งจาก ผอ.กองช่างว่าได้สั่งให้รีบลง
หินคลุก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เราไม่ได้นิ่งนอนใจ
-ให้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปได้รับทราบข้อมู ลและเข้าใจ
ตรงกัน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องนี้ฝาก ผอ.กองช่าง ให้ทาหนังสือถึงผู้รับเหมาด้วยว่า แจ้งให้เขารีบ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ดาเนินการ หากปล่อยปะละเลยไม่ยอมทาเราจะยกเลิกสัญญา
/นายสารัตน์…
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นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-ในส่วนนี้ได้ทาหนังสือรายงานส่งไปยังงานพัสดุแล้ว เพราะพัสดุจะเป็นฝ่าย
ผู้อานวยการกองช่าง ทีจ่ ะดาเนินการ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ ผอ.กองคลัง แจ้งงานพัสดุให้เร่งทารีบแจ้งผู้รับเหมาด้วย

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ -เรื่อง บขส. เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ได้เรียนแจ้งนายกฯ ทราบแล้ว ได้นารถ
รองนายกเทศมนตรี
ของกองสาธารณสุขฯ ไปพรมน้าบนถนนให้เขา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาวันละ 2
ครั้ง สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-เรื่องหนังสือที่กองคลังทาหนังสือแจ้งผู้รับเหมาไปแล้วหลายๆ ครั้ง ให้เร่ง
ผู้อานวยการกองช่าง ดาเนินการหากไม่เข้ามาทาภายในกี่วันจะยกเลิกสัญญาเขาก็เฉย ลองให้พัสดุ
ประสานการปฏิบัติกับทางนิติกรได้หรือไม่ว่า ยกเลิกสัญญาได้เลยหรือไม่ เพราะเรา
นาหินคลุกไปบดอัดถมให้แล้วทางผู้รับเหมาก็รื้อหินคลุกเห่านี้ออกไปหมดหลังจาก
นั้นเข้ามาทาอยู่ 2 – 3 วัน หายไปอีก พวกรถแบ็คโฮเครื่องจักรก็ยังจอดอยู่อย่างนั้น
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ให้ทางพัสดุประสานงานกับทางฝ่ายนิติกรกองวิชาการดูว่า เราสามารถ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ยกเลิกสัญญาได้เลยหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ได้ทาหนังสือแจ้งให้เข้ามาดาเนินการ
ไปแล้วหลายๆ ครั้งแต่ยังเฉย
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องถนนที่ บขส. ให้งานพัสดุประสานงานกับทางฝ่ายนิติกรกองวิชาการดูว่า เรา
สามารถยกเลิกสัญญาได้เลยหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ได้ทาหนังสือแจ้งให้เข้ามา
ดาเนินการแล้วแต่กลับละเลย
เรื่องข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาลและภารกิจ
สาคัญของกระทรวงมหาดไทย (สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
-เรื่องข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาลและ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย มีประเด็นข้อสั่งการเพื่อให้ดาเนินการให้
บรรจุผลสาเร็จ คือ
1.การให้ความสาคัญกับงานสถาบันของชาติในพื้นที่ เกี่ยวกับโครงการจิต
อาสาพระราชทาน (เทศบาลเมืองกระบี่ได้ดาเนินการแล้ว)
2.การบริหารจัดการขยะ ให้ อปท.ดาเนินการลดขยะในพื้นที่ให้เป็นศูนย์
(Zero Waste) ตามหลัก 3R โดยให้ผู้สร้างขยะมีการแยกขยะให้ถูกต้อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะ การกาจัดขยะ
3.การแก้ไขปัญหาน้าเสีย ในขณะนี้อยู่ระหว่างรอการโอนย้าย อจน.มาอยู่
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.การจัดกิจกรรมเนื่ องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รั ช กาลที่ 10 วั น ที่ 28 ก.ค.2561 (ที่ ผ่ า นมาในส่ ว นของเทศบาลเมื อ งกระบี่
ดาเนินการแล้ว)
/5.การ…
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5.การรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ระดับจังหวัดทราบ
6.โครงการไทยนิยมยั่งยืน
7.การร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
8.ยุทธศาสตร์ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัด ขอนาเรียนเบื้องต้นให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
-มีประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้าเสียที่น่าสนใจ ที่บอกว่าให้รัฐบาลลงทุน
เลขานุการนายกฯ
ก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียให้ในเบื้องต้นส่วนหนึ่ง จากนั้น อจน.จะบริหารจัดการและ
น าผลก าไรได้ รั บ ไปลงทุ น ก่ อ สร้ า งส่ ว นที่ เ หลื อ ตรงนี้ ถ้ า อจน.อยู่ ใ นสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยแล้วเราทาเรื่องของงบฯ ได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องของ อจน. ให้ ผอ.กองช่างดูว่าในส่วนของการต่อเติม เพิ่มเติมที่ อนจ.
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นั้น ถ้าเราคิดจะต่อเติม เพิ่มเติมมีตรงไหนอย่างไรบ้าง ต่อไปถ้า อจน.อยู่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยแล้ว เราจะได้มีโอกาสได้ของบประมาณตรงนี้ได้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องขององค์การจัดการน้าเสีย (อจน.) ที่อยู่ในระหว่างรอการโอนย้ายให้มาอยู่ใน
สังกัด กระทรวงมหาดไทย ให้กองช่า งเตรี ยมเรื่ องไว้ล่วงหน้า ว่าจะมีโ ครงการ
ต่อเติมเพิ่มเติมส่วนไหนอย่างไรบ้าง เพื่อต่อไปเรามีโอกาสได้ของบประมาณได้
เรื่องคาร้องทั่วไป ขอความอนุเคราะห์ขีดเส้นสาหรับที่จอดรถจักรยานยนต์และ
วางแผงกั้นบริเวณตลาดซิตี้ (ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

-ด้วยนายสิทธิชัย ผู้ประกอบการตลาดซิตี้ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาล
เราช่วยตีเส้นสาหรับจอดรถจักรยานยนต์บริเวณรอบๆ ตลาดซิตี้ และขอให้
วางแผงกั้นไม่ให้รถยนต์นั้นจอดรอบตลาดซิตี้

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ให้ตรวจสอบความพร้อม ว่ามีพื้นที่หรือไม่อย่างไร แล้วเราสามารถ
รองนายกเทศมนตรี
ดาเนินการได้หรือไม่ในพื้นที่นั้น
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องนี้คงจะมีพื้นที่อยู่แล้ว แต่เส้นบนพื้นผิวถนนเลอะเลือนจางหายไปหมด
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้ฝ่ายปกครองงานเทศกิจไปตรวจสอบดูว่าจะขีดเส้นได้หรือไม่ หากขีดเส้นจราจร
ได้ ให้ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 12

มอบฝ่า ยปกครอง งานเทศกิจ ลงพื้น ที่ตรวจสอบว่ า สามารถขีด เส้น ดั งกล่า ว
ได้หรือไม่ หากทาได้ ให้ดาเนินการตามคาร้อง
เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ “การบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลด้วยระบบการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน (กองวิชาการฯ)

นางสาวภูริศา จันทรกรัด
-เรื่องรายงานผลการเข้าอบรวมการบริบริหารจัดการองค์กรปกครอง
นิติกรชานาญการ
ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลด้วยระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุม
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ภายใน เรื่องนี้ของเทศบาลเราเองยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและยังไม่แต่งตั้ง
ใครเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในจะมีประโยชน์กับเรา หาก
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตาแหน่งหรือจะแต่งตั้งขึ้นมา จะสามารถช่วยเรา
ได้ในการสู้กับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ จะประสานงานกับ สตง.ได้โดยตรง
-กระบวนการปฏิบัติตรวจสอบภายใน จะมีการวางแผนว่าในปีงบประมาณ
ต่างๆ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบเรื่องอะไร อย่างไร แล้วแจ้งกอง/ฝ่าย
ให้ทราบว่า ถ้ากองไหนฝ่ายใดดาเนินการเรื่องนั้นๆ (เฉพาะโครงการที่ได้แจ้งได้ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดาเนิน การเท่านั้น) จะต้องส่งเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ในการตรวจรายละเอียดทุกอย่าง
-จากนั้ น หากติดขัด มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ สตง. เข้าตรวจทางเจ้าหน้าที่ที่
ตรวจสอบภายในจะเป็นฝ่ายที่จะชี้แจงให้ สตง. ทราบถึงข้อเท็จจริงต่อไป
-ในส่วนนี้จะมีผลกับ LPA อยู่ 1 ข้อ ในส่วนของการควบคุมภายใน แต่การ
ตรวจสอบภายในเราไม่ได้คะแนน
-ถ้ า จะแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องเราที่ ท างานด้ า นนี้ อ ยู่ แ ล้ ว เป็ น เจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบภายใน หากเราแต่งตั้งคนๆ นั้นต้องไม่ทางานในตาแหน่งเดิม ต้องไปทาใน
ตาแหน่ งใหม่ เขาแนะนาว่าในการแต่งตั้ง ไม่ควรจะเป็นฝ่ายการเงิน เพราะฝ่าย
การเงินเขาจะตรวจฎีกาอยู่แล้ว
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
-ที่ผ่านๆ มาเรามีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ทางานเรื่องนี้ ที่จริงแล้วคงจะต้องมี
เลขานุการนายกฯ
ตาแหน่งตรงๆ ขอตาแหน่งตรงมา เพราะถ้าหากเทศบาลไหนมีตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบของ สตง.ส่วนไหนที่ตรวจสอบภายในแล้วเขาจะไม่ดูข้อมูลแล้ว
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -เรื่องนี้จริงๆ แล้ว ที่ผ่านมามีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 3 คน โดยมีท่านรอง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
สนั่นอยู่ด้วย และส่วนตัวก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย ในระยะหลังๆ วิธีการตรวจเขาไม่ได้
ดูแค่คาสั่ง แต่เขาตรวจสอบจริงๆ
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
-ยกตัวอย่างของที่เทศบาลจังหวัดภูเก็ต มีงานตรวจสอบภายในอยู่เขาขึ้น
เลขานุการนายกฯ
ตรงกับปลัดเทศบาลและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 – 4 คน ทาเรื่องนี้
โดยเฉพาะเพราะเป็นตาแหน่งเฉพาะ คนเหล่านี้ต้องจบบัญชี
นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
-ขอเรียนเพิ่มเติมในส่วนนี้ อย่างที่เลขานุการนายกฯ แจ้งไปข้างต้น เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรื่องของเฉพาะแบบแยกส่วน ขึ้นตรงกับปลัดเทศบาลจะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้
รอบคอบ และงานที่ทานั้นจะมีเยอะมาก จะต้องตามจี้ทุกๆ กอง และจะต้องทา
หน้าที่ตรวจสอบเหมือนเจ้าหน้าที่ สตง.
/นายประพันธุ์…
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-โดยตาแหน่งนี้แล้วจะไม่ค่อยมีคนทาหน้าที่นี้ เพราะจะต้ องทางานภายใต้
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ความกดดัน แต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน เมื่อทาหน้าที่นี้ไปสักพักจะโยกย้ายเปลี่ยนไป
ทาตาแหน่งอื่นๆ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องการขอใช้บัญชี เรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่รอ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ การสอบ ห้ามมีการโอนย้ายถูกหรือไม่ แล้วจะต้องรอไปอีกทาให้เป็นปัญหา เรื่องนี้
ฝากปลัดพิจารณา หากคิดจะหาใครมารับผิดชอบก็ลองพิจารณา และให้สอบถาม
ต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13

เรื่องสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้ปลัดเทศบาลพิจารณาในการสรรหา
เจ้าหน้าที่ หรือจะสอบถามการโอนย้ายว่าใครคนใดจะมาหรือไม่
เรื่องรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับปริก (กองช่าง)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-ตามที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้ทาหนังสือ ถึง อบต. ทับปริก เรื่องขอทา
ผู้อานวยการกองช่าง การนอกเขตเกี่ยวกับโครงการปูพื้นยาง HDPE เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณ
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ หมู่ที่ 1 ตาบลไสไทย และหมู่ที่ 1 ตาบลทับปริก
โดยทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทับปริก ได้พิจารณาแล้วไม่ยินยอมให้เทศบาล
เมืองกระบีท่ าการนอกเขตโครงการปูพื้นยาง HDPE
-แต่ทางหมูที่ 1 ตาบลไสไทยทาหนังสือตอบกลับมาแล้วว่า ยินดีให้ทาการ
นอกเขต
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ในส่ ว นนี้ให้ ตรวจสอบเรื่องเก่าๆ ตั้งแต่ปี 2538 ด้ว ยว่าหนังสื อที่ส ภา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
องค์การบริหารส่วนตาบลทับปริก ในการที่เราขออนุญาตเรื่องราวนั้น อยู่ที่
ไหนอย่างไร ข้อมูลเพิ่มเติมจากท้องถิ่นจังหวัดกระบี่มีอยู่หรือไม่
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องนี้ได้แจ้งให้ทางนิติกรดาเนินการทาหนังสือ เพิ่มเติมอีกฉบับ ฉบับแรก
รองนายกเทศมนตรี
ส่งไปที่ อบต.ทับปริก และฉบับที่ 2 ส่งไปถึงคณะกรรมการขยะจังหวัด โดยเนื้อหา
สาระเป็นเนื้อหาสาระเดียวกันกับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 – 2538 ที่เราได้ขอทาการ
นอกเขตพื้นที่ไปแล้วโดยการทาบ่อขยะ ปี พ.ศ.2548 เราได้ทาบ่อฝังกลบขยะบอที่
2 ในขณะเดียวกันทาง อบต.ไสไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน เหมือนกันอนุญาตให้ เรา
ดาเนินการ ประกอบกับตาม พรบ.สาธารณสุขฯ ปี 2560 ซึ่งระบุไว้ว่าถ้าหากเคย
ขออนุ ญ าตไปแล้ ว ก็ไม่ ต้องขออนุญาตอีก ถ้ าทาในพื้นที่เดิ ม ก็ไม่มี ความจ าเป็น ที่
จะต้องขออนุญาตอีก เรื่องการขอทาการนอกเขตได้ให้นิติกรทาหนังสือแจ้งไปแล้ว
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องนี้มีรายละเอียดอยู่ในระเบียบวาระที่ 16 ผมได้ให้นิติกรตรวจสอบ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ระเบียบกฎหมายแล้ว เรื่องนี้ทาง ผอ.กองช่างได้รายงานข้อมูลขยะมา และได้เสนอ
ให้ เ ร่ ง เรื่ อ งโครงการปู พื้นยาง HDPE นี้ และได้ ให้ นิติ กรตรวจสอบการปฏิบั ติว่ า
สามารถเข้าไปดาเนินการได้เลยหรือไม่
/นายสารัตน์...
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นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-ในระเบียบวาระที่ 13 นี้ จะเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 16 อยากให้ที่
ผู้อานวยการกองช่าง ประชุมอนุญาตให้ตอบพร้อมกันในครั้งเดียว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องนี้ให้ปลัดเทศบาลช่วยตรวจสอบหนังสือเรื่องการขอทาการนอกเขต
ฉบับเก่าๆ เมื่อปี 2537 ที่ได้เคยส่งไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นหนังสือฉบับของผู้บริหารเล่มหนาสีขาว
-ในกรณีที่เขาไม่เห็นชอบเราจะเข้าไปดาเนินการหรือไม่

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ตามที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาของ อบต.ทับปริก ว่าหากเขาไม่อนุมัติให้ทา
รองนายกเทศมนตรี
การนอกเขตเราก็เข้าไปดาเนินการ ทาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามสภาพ
ความจาเป็นของเรา
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
-ถ้าหากพูดถึงเรื่องขยะต้องเกี่ยวกับการกาจัดขยะโรงงานไฟฟ้า โดยทาง
เลขานุการนายกฯ
กระทรวงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาดาเนินการดูแล เพราะเป็นเรื่องของนโยบาย
ของกระทรวง และรายละเอียดของ อบต.ทับปริกที่เขาไม่อนุญาต เทศบาลเมือง
จะต้องรายงานไปยังจังหวัดกระบี่ทราบ เพราะในการประชุมสภาฯ ของ อบต.ทับ
ปริก ได้ให้คนนอกเข้าใจพูดไปวิจารณ์เรา ว่าเรามีประเด็นอะไรที่แอบแฝง ต้องทา
รายงานไปยังจังหวัดการที่ทางสภาฯ ของเขาทาแบบนั้นปฏิบัติถูกต้อ งตามระเบียบ
หรือไม่ที่ให้บุคคลอื่นๆ เข้าไปพูดวิจารณ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ได้ให้ทาหนังสือไป 2 ฉบับ ที่ อบต.ทับปริกไม่ให้ปูยาง HDPE หากเกิด
รองนายกเทศมนตรี
ความเสียหายเราจาเป็นต้องปูพื้นยางต่อไป และการทิ้งขยะนั้นได้มีการทา MOU
ร่วมกัน 12 เทศบาลกับ 51 อบต. ที่จะนาขยะมาทิ้ง เรื่องเหล่านี้ทุกอย่างครบถ้วน
แล้ว และจะทาให้เขารู้ว่าเราไม่จาเป็นต้องขออนุญาตซ้าอีก
-ที่ท่านเลขานุการนายกฯ แจ้งว่าให้ทาหนังสือรายงานไปยังจังหวัด ว่าการที่
อบต.ทับปริก มีมติ ไม่เห็นชอบอย่างนี้ทาให้เกิดความเสียหายในภาพรวมได้ เพรา
ฉะนั้นสภาของท้องถิ่นใดจะออกมติโดยที่ขัดกับหลักการ ระเบียบความเป็นจริง เป็น
ผลเสีย เราต้องแจ้งให้จังหวัดรับรู้รับทราบด้วย
-ขณะนี้มี 56 ท้องถิ่นที่ไม่เอาบ่อขยะ แต่ขอโรงงานกาจัดขยะแทน
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ -เห็นด้วยกับเลขานุการนายกฯ ที่ ได้เสนอว่าควรทาหนังสือรายงานให้ทาง
รองนายกเทศมนตรี
จังหวัดทราบเรื่องนีด้ ้วย เพราะเขาได้พาดพิงบุคคลที่ 3 โดยที่เขาไม่มีสิทธิ์
-เรื่องทาการนอกเขตได้ปรึกษาพรรคพวกที่อยู่ท้องถิ่นจังหวัดเขาบอกว่า
จริงๆ แล้วเราไม่ต้องขอทาการอีกเพราะเราไปแล้วเมื่อปี 2537
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่ องนี้เป็นส่ว นหนึ่งที่ส าคัญ ขอให้ ปลั ดเทศบาลรวบรวมข้อมูล เอกสาร
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทาการนอกเขต การที่สภาฯ ของ อบต.ทับปริกให้บุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องวิพากษ์วิจารณ์เรา รายงานเรื่องนี้ทางจังหวัดทราบด้วย
มติที่ประชุม

-เรื่ อ งของขยะ มอบปลั ดเทศบาลและฝ่ า ยนิติ การท าหนั งสื อถึ งจั งหวัด กระบี่
รายงานให้เขาทราบถึงข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ที่ อบต.ทับปริกให้บุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและวิพากษ์วืจารณ์เทศบาลเมืองกระบี่
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-เรื่องบ่อขยะที่ปูพื้นยาง HDPE เราต้องทาและต้องแจ้งให้ทางจังหวัดกระบี่ทราบ
ระเบียบวาระที่ 14

เรื่องรายงานผลการประชุมคณะทางานฝ่ายบริการจัดการลิงและถิ่นที่อาศัย
(กองสาธารณสุขฯ)

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เรื่ อ งรายงานผลการประชุ ม คณะท างานฝ่ า ยบริ ก ารจั ด การลิ ง และ
ถิ่นที่อาศัย จากการประชุมแบ่งการจัดการได้ คือ
1.แบบด่วน ในส่ วนงบประมาณปี 2561 ได้งบประมาณจากจังหวัดมา
500,000 บาท เป็นการทาหมันลิง และการทากรงขัง
2.แบบระยะยาว ของบประมาณจากจังหวัดไปประมาณ 4,000,000 กว่า
บาท โดยมี ร ะยะเวลาตั้ ง แต่ ปี 2562 – 2564 ซึ่ ง ทางส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องปัญหาของลิงเนื่องจากลิงเป็นสัตว์ป่าสัตว์คุ้มครอง ให้ช่วย
รองนายกเทศมนตรี
ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้ทราบด้วย เพราะเราไม่มีอานาจในการดาเนินการ แต่
ในขณะนี้ได้ร่วมมือกับทางจังหวัดเพื่อดาเนินการต้องประชาสัมพันธ์ ไม่อย่างนั้นเขา
ก็ด่าเทศบาลเมืองกระบีอ่ ีกเช่นเคย
มติที่ประชุม

-เรื่ องการแก้ไขปัญหาของลิง ร่วมทางานกับสาธารณสุขจังหวัด และสนับสนุน
วัคซีนบางส่วน
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนทั่วไปทราบถึงอานาจหน้าที่ในการเข้าไปแก้ไข
บริ ห ารจั ด การเรื่ อ งปั ญ หาลิ ง เพราะเราไม่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การ
โดยตรง

ระเบียบวาระที่ 15

เรื่องรายงานการให้ความช่วยเหลือกรณีครอบครัว ของนางสาวเดือน รักไทย
(กองช่าง)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-เรื่ องการให้ ความช่วยเหลื อกรณีครอบครัว ของนางสาวเดือน รักไทย
ผู้อานวยการกองช่าง ที่ทูลเกล้าถึงสานักงานองคมนตรี ว่าที่อยู่อาศัยขาดแคลนน้าประปา ต้องซื้อน้า
ประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และขอให้เทศบาลเข้าไปคลีคลายปัญหาให้ โดยอาศัย
อยู่ในบริเวณพื้นที่ ที่เช่าเทศบาลเมืองอยู่ ตามที่เราได้ชี้แจ้งตรงนั้นไม่มีน้าประปาเรา
ใช้น้าบาดาลทั้งหมด แต่เขาแจ้งด้วยว่าลูกเขาแพ้น้าบาดาลจะทาให้ผดผื่นขึ้นตามตัว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ให้ตรวจสอบการวางท่อที่วางท่อสีฟ้าว่าเชื่อมต่อจากจุดไหนไปตรงไหนบ้าง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ผ่านบริเวณไหนบ้าง เพราะตรงนั้นวางท่อผ่านไปทางบ่อขยะ แนะนาเขาว่าถ้าจะ
ใช้น้าประปาก็ต่อท่อประปาได้
/นายสารัตน์...
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นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-ในส่วนของน้าประปาไม่ใช่ประปาภูมิภาค คงเป็นน้าประปาหมู่บ้าน

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ขอให้แจ้งจังหวัดกลับไปว่าเราไม่มีน้าประปา เรามีแต่น้าบาดาลใช้ แจ้ง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ขอให้ทางจังหวัดช่วยดาเนินการติดตั้งขยายเขตประปาให้เขา
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 16
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 17

ทาหนังสือแจ้งไปยังจังหวัด ให้ทราบว่าเราไม่มีน้าประปา ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเรามีแต่
น้าบาดาลใช้ ขอให้ทางจังหวัดช่วยดาเนินการติดตั้งขยายเขตประปาให้เขา
เรื่องรายงานปริมาณน้าหนักรวมของขยะมูลฝอย ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2561 (กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทับปริก และระเบียบวาระที่ 16 เรื่องรายงานปริมาณน้าหนักรวมของขยะมูล
ฝอย ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นเรื่องเดียวกัน
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานในเทศบาลเมืองกระบี่ ต่อไปให้ปฐมนิเทศ
รองนายกเทศมนตรี
นักศึกษาที่จะเข้ามาฝึกงานด้วย ให้เขาได้รู้ว่ามีผู้ใหญ่หลายคนที่เดินในสานักงานคน
ไหนเป็นใครอย่างไร เพราะทุกวันนี้เขาเดินสวนทางกันกับเราแทบจะเดินชนกัน เขา
ยังไม่รู้ว่าคนนั้นคนนี้คือใครอย่างไร แนะเรื่องมารยาทให้เขา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ให้ปลัดเทศบาลเป็นคนดูแลปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานใน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-เรื่องของข้อสั่งการจากการประชุม นโยบายส าคัญของรัฐ บาลและภารกิจ
เลขานุการนายกฯ
สาคัญของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกกอง/ฝ่ายถือปฏิบัติตาม และทาความเข้าใจ
ตามหนังสือสั่งการด้วย เพราะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละกอง
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องนี้ได้สาเนาแจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบถึงข้อสั่งการดาเนินการในส่วน
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้ให้นาเข้าที่ประชุมเพื่อจะให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง ให้
ทุกส่วนราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมทุกเรื่อง เพราะบางเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่ เรื่องจิตอาสา การจัดการขยะ รวมถึงทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เรา
-ในส่วนของทุกส่วนราชการ หากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกอง/ฝ่ายของท่าน
เช่นแผนงานต่างๆ โครงการที่จะต้องดาเนินการ งานที่กองนั้นดูแลรับผิดชอบ ขอให้
ทาบันทึกรายงานแจ้งกลับมายังปลัดเทศบาลด้วย
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องของข้อสั่งการจากการประชุม นโยบายส าคัญของรัฐ บาลและภารกิจ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สาคัญของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกกอง/ฝ่ายถือปฏิบัติตาม และทาความ
เข้าใจตามหนังสือสั่งการ ให้ปลัดเทศบาลดูแลเรื่องนี้
-สวนพุทธธรรม ให้งานสวนสาธารณะ คนงานกองช่างเข้าไปดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยด้วย
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม ให้ เคลียพื้นที่ที่มีห ญ้าปกคลุมทางเดิน
ต่างๆ รวมถึงตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ขึ้นรก ตั ดแต่งให้สวยงามให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง เป็นพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -มีหนังสือขอความร่วมมือจากตารวจมา ว่าให้เราแจ้งความประสงค์ของเรา
รองนายกเทศมนตรี
ว่าเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมจากเขาบ้าง ดูรายละเอียดอย่างชัดเจนแล้ว
ปรากฏว่าหนังสือนั้นมาจากสานักพระราชวัง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตารวจประสานงาน
กับทางท้องถิ่นทั้งประเทศว่า ท้องถิ่นใดที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจากตารวจ
เรื่องอะไรบ้างให้ทารายงานส่งกลับไป ในความคิดเห็นส่วนตัวอยากให้ทาเรื่องขยะ
เพราะเขาคงไม่สามารถสรรงบประมาณให้เราได้ แต่คงจะช่วยในด้านรักษาความ
สงบได้ นาภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ริเริ่มโครงการวันแรกๆ พร้อมข้อมูล รายละเอียด
ครบถ้วนจนถึงปัจจุบันแจ้งให้ทางตารวจเขาได้รับรู้รับทราบข้อมูล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่ อ งขยะที่ ท่ า นรองป้ อ มเพชรได้ ก ล่ า วไป ได้ ท าหนั ง สื อ ส่ ง ข้ อ มู ล
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ รายละเอียดให้ทางตารวจรับทราบแล้ว
-เรื่องการกันเงินของทุกกองที่ได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาลไปแล้ว และมี
บางกองที่ยังไม่ได้กันเงิน ยังไม่ได้ทาขอให้ดาเนินการด้วย
-ที่ผ่านมา มีการโต้แย้งในการไม่รับหนังสือ ที่สานักปลัดเทศบาลจ่ายไปยัง
กองของท่าน เพราะบางครั้งเนื้อหาของหนังสือไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อหัวเรื่องอย่าง
เดียว ต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนอย่าอ่านเฉพาะหัวเรื่อง จากการที่จ่ายหนังสือ
ไปบางกองแจ้งว่าไม่ใช่ของกองตนเองก็ส่งคืน หากท่านไม่แน่ใจในรายละเอียดของ
หนังสือให้มาพบปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย
-เรื่ อ งการซื้ อ รถ เมื่ อ ครั้ ง ที่ ป ระชุ ม สภาฯ ที่ ผ่ า นมาเป็ น ประเด็ น (ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) จะเกี่ยวโยงกัน สมาชิกสภาฯ บางท่านเข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจ
ถึ ง หลั ก เกณฑ์ หากจะซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ อ ไปให้ ดู ค วามต้ อ งการที่ จ ะใช้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน หรือเกี่ยวกับความประหยัดต่างๆ จะใช้มาตรฐาน
ครุภัณฑ์หรือไม่ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้องเขียนคาชี้แจงเพื่อประกอบญัตติให้ชัดเจน
-กองการศึกษา ให้ดูเรื่องสระว่ายน้าของโรงเรียนเทศบาล 4 ที่ได้ถอนญัตติ
ออกไป ให้ดูวัสดุที่เหมาะสมแก่การใช้งาน และไม่ทาให้เสียภูมิทัศน์ของสระว่ายน้า
ควรจะใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสมคุ้มค่า และให้นาญัตติเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาฯ อีก
ครั้ง
/-ค่าธรรมเนียม...
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-ค่าธรรมเนียมที่ อบต.อ่าวนางค้างชาระที่ได้มอบหมายได้ทาหนังสือถึง
นายกฯ และรายงานจังหวัดทราบแล้ว มี 2 ประเด็น คือ หนี้เก่า และหนี้ใหม่ ต้องรอ
ท้องถิ่นจังหวัดว่าเขาจะประสานอย่างไรต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
****************************

เลิกประชุมเวลา 17.54 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

