รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1/๒๕๕8
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม ๒๕๕8 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องสองคาบสมุทร (ชั้น ๓)
******************

รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายสุรเดชา
3. นายวิรัญ
4. ร.ต.ตเสริมชัย
5. นายประพันธุ์
6. นายพิเชฐ
7. นายกฤษฎา
8. นายศุภกร
9. นายสมมิตร
10. นายวิรัตน์
11. นายสุทัศน์
12. นางเพ็ญจวรรณ
13. นางวิไล
14. นางสาวอ่อนภักตร์
15. นางสุดาชล
16. นางพจนารถ
17. นางรุ่งทิวา
18. นางรวีวรรณ
19. นางศิวลัย
26. นางสาวรัตติกาล
27. นางจุฑาทิพย์
28. นายบรรจบ
29. นางสาวสุวรรณี
30. นายวิระยุทธ
1. นายณฐนนท์
2. นายก้องเกียรติ
3. นางสาวประภาศรี
31. นายณรงค์
32. นายวิริยะ

ภูเก้าล้วน
ฟุ้งสาคร
เห้งสวัสดิ์
คงบัน
ศรีสุวรรณ
พันธ์จินา
สถิตย์ภาคีกุล
ศรีจันทร์
ตะวัน
จุติประภาค
นาคเวช
วงษ์สุวรรณ
กัลป์ยาณปัทม์
จูฑามาตย์
กาละวงศ์
กุลฉันท์วิทย์
เอ่งฉ้วน
เต็มชื่น
มีวัฒนะ
เครือหลี
เจริญสุข
กาลสัมฤทธิ์
เสนีย์
เดชอรุณ
สูทอก
ตันตินันท์
คานวณจิต
รัฐภูมิภักดิ์
เดชผล

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
แทน ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
/รายชื่อ...
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
4. นายป้อมเพชร
5. นายชาญณรงค์
6. นายกิจจา
7. นายสารัตน์
8. นางสาวชนัสพร
9. นายธีรวุฒิ
5. นางสาวภาณุมาส

สุคนธกนิษฐ
ลีลาบูรณพงศ์
กาละวงศ์
เกี่ยวข้อง
เรืองศรี
ชูศิลป์
เพ็ชรศรีเงิน

รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอมร
2. นางเยาวเรศ

เพชรทูล
ตันเลียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
- โครงการ “กระบี่เมืองสวยน้าใส ร่วมลดอุบัติภัย ใส่ใจนักท่องเที่ยว” โดยจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อน
วาระการปฏิบัติงาน 12 วาระ สาหรับวาระ กระบี่ เมืองสวย น้าใส กระบี่ปลอดภัย และกระบี่ เมือง
ท่องเที่ยวคุณภาพ จังหวัดกระบี่จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 29
มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ลานปูดา และสิ้นสุ ดกิจกรรม ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัด จึงขอให้พนักงานไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- เรื่องงบกลุ่มจังหวัดโครงการเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน งบประมาณ 7
ล้าน
- เรื่องโครงการศูนย์บริการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน การจัดซื้อรถกู้ภัย จานวน
2 คันโดยให้แต่ละจังหวัด รวมงบประมาณ 40 กว่าล้าน เป็นงบกลุ่มจังหวัด
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ได้เสนอรายงานการประชุมมีทั้งหมด 14 หน้า มีท่านใดจะขอ
ปลัดเทศบาล
แก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ
นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
ขอแก้ไขรายงานการประชุมในส่วนของมติที่ประชุมในระเบียบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 7 ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ 6
มติ ที่ ป ระชุ ม 1. อนุ มั ติ ใ ห้ ก องคลั ง ประชุ ม คณะกรรมการจั ด หา
ผลประโยชน์ใหม่เกี่ยวกับค่าตอบแทน การต่อสัญญาเช่า ตามที่ผู้ประกอบการร้องเรียน
/ -ระเบียบวาระที่ 13...
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- ระเบียบวาระที่ 13 มติที่ประชุม ให้ดาเนินการตีราคาปานกลางที่ดินสาหรับปี 2558 ตามหนังสือ
สั่งการ
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
- มอบปลัดเทศบาล หาข้อสรุปว่าจะทาอย่างไร ในส่วนของการเบิกค่าเช่าบ้านหรืออยู่แฟลตเทศบาล
ของเจ้าหน้าที่กองช่างและกรณีอื่ น ๆ ตามระเบียบฯ (ในกรณีของเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าตัวไม่ขอ
เบิกค่าเช่าบ้าน)
- มอบปลั ด เทศบาล ประสานกั บ ทางการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเรื่ อ งการแยกมิ เ ตอร์ แ ต่ ล ะรายของ
ผู้ประกอบการตลาดสดมหาราช (ได้แจ้งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล
แจ้งผู้ประกอบการเรื่องติดตั้งมิเตอร์ โดยมีค่าใช้จ่ายด้วย)
สานักปลัดเทศบาล
- มอบงานการเจ้าหน้าที่ รายงานให้ ก.ท.จ ตาแหน่งว่าง ว่ามีผู้รักษาราชการแทนในส่วนของตาแหน่ง
ว่าง และสอบคัดเลือกของกองสวัสดิการสังคมในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและตรวจสอบ
ตาแหน่งต่าง ๆ ที่จะสอบมีอะไรบ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ (ดาเนินการแล้ว)
กองคลัง
เรื่องการจัดเก็บค่าต่อสัญญาแผงตลาดสดมหาราช ให้ดาเนินการตามมติของคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ (ได้ดาเนินการแล้ว)
กองช่าง
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุยาง ขนาด 1.90 x 20. ม. มาปูตลอดแนวรอยแตกของท่าเรือเฟอรี่ชาวบ้าน
(อยู่ระหว่างให้บริษัทเข้ามาดูสถานที่)
- ดาเนินการประมาณราคาพื้นห้องทางานและฝ้าเพดานของสถานธนานุบาล
- เรื่องประสานงานซ่อมต่างๆ ที่รั่ว รอยร้าว ของอาคารหอศิลป์ ทั้ง 3 หลัง เพราะใกล้สิ้นสุดสัญญา
แล้ว หากส่งมอบเสร็จแล้วต่อไปเราต้องซ่อมแซมเอง
กองการศึกษา
- จัดทาญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างคูระบายน้า โรงเรียนเทศบาล 4 ต่อสภา
เทศบาล (อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม)
- นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Work Shop ทั้งหมด เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ( ในส่วนของหลักฐานการเบิกจ่าย และผู้ดาเนินโครงการ) (เรียบร้อยแล้ว)
/กองวิชาการฯ...
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กองวิชาการฯ
- มอบงานนิติการแจ้งความเรื่องลิงทาร้ายผู้คนในเขตเมือง (ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องรายงานการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า (กองช่าง)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการไปทัศนศึกษาดูงานโรงงานผลิต
ปลัดเทศบาล
กระแสไฟฟ้า โดยได้รับฟังการบรรยาย และเอกสารแนบ ตลอดจนได้ไปดูสถานที่
จริงของโรงงาน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
สรุ ป จากการไปดู ง านเราได้ อ ะไรและต้ อ งท าอย่ า งไร ที่ เ ป็ น
นายกเทศมนตรี
ตัวอย่างที่สามารถดาเนินการได้บ้าง
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เบื้องต้นต้องทา TOR และให้ฝ่ายจัดหาผลประโยชน์ ดาเนินการ
ปลัดเทศบาล
จัดหาผลประโยชน์ ตลอดจนศึกษาการขออนุญาตทาการนอกเขต
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เราก็ ไ ด้ ร ายละเอี ย ดของเขามาทั้ ง หมด แต่ เ ราก็ ไ ม่ ส ามารถ
เลขานุการนายกฯ
ดาเนินการตามเขาได้เนื่องจากว่าเขาเองก็ยังมีปัญหา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ในเดือนกุมภาพันธ์ เราต้องเขียน TOR ให้ได้ โดยมอบหมายให้
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล เลขาวิรัญ เป็นผู้ดาเนินการ
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
สาหรับเรื่องนี้ ควรจะมีข้าราชการประจาเข้ามาร่วมทางานด้วย
เลขานุการนายกฯ
โดยอาจจะเป็น กองช่าง ปลัดเทศบาล กองคลัง นิติกร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
จะเอาหลักเกณฑ์อะไรในการให้คะแนน ก็ให้เร่งดาเนินการให้
นายกเทศมนตรี
แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และเดิมการกาจัดขยะก็ดาเนินการอยู่
แล้ว จาเป็นต้องมีการศึกษาผลการด้านสิ่งแวดล้อมอีกหรือไม่
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
นางศิวลัย
มีวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดังกล่าวเป็นแม่ลูกกัน

- มอบปลัดเทศบาลจัดทา TOR เพิ่มเติม
- เร่งดาเนินการเรื่องคะแนนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
- หากที่ไหนได้ก็จะไปดูงานที่นั้น
เรื่องชี้แจงข้อร้องเรียนของนางสาวปรีดา ลักขณาวงศ์
(กองสาธารณสุขฯ)
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สาหรับเรื่องข้อร้องเรียนราย
นางสาวปรีดา ลักขณาวงศ์ นั้น ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วโดยราย
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
เรื่ององค์การจัดการน้าเสียขอเรียกเก็บเงินสมทบค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียที่ค้างชาระ (กองช่าง)

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยองค์การจัดการน้าเสียได้แจ้งหนังสือ
หัวหน้าฝ่าย
ให้เทศบาลเมืองกระบี่ชาระเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้า
เสียที่ค้างชาระมาเป็นเวลา 4 เดือน รวมเป็นเงิน 311,359.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วันครบกาหนดชาระ แต่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ทาหนังสือขอยกเว้นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
กับ อจน. ได้ทางอจน. ก็ได้ยินยอมตกลงยกเว้นดอกเบี้ยดังกล่าว แต่เทศบาลต้องชาระเงินต้นที่ต้องสมทบใน
จานวน 311,359.89 บาท ต่อไป โดยกองช่างเคยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดนี้ไว้แล้วแต่ไม่ได้จ่าย
ตามปีงบประมาณจึงตกเป็นเงินสะสม จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในการจ่ายเงินสมทบดังกล่าว
นายพิเชฐ
พันธ์จินา
ได้เสนอให้ทาง อจน. ทาความสะอาดบริเวณด้านหน้าบ่อบาบัด
รองปลัดเทศบาล
น้าเสีย ซึง่ ดูแล้วยังไม่มีความสะอาดเรียบร้อย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ให้ทางกองช่างช่วยตรวจสอบและส่งหนังสือให้ทาง อจน. ดาเนิน
นายกเทศมนตรี
การ และหากยังไม่ดาเนินการในส่วนของการทางานของอจน.เอง การทาความ
สะอาดบริเวณสานักงาน บริเวณบ่อ ต่างๆ เมื่อถึงเวลาก็จะขอเบิกเงินสมทบ แต่การทางานยังไม่ค่อยเห็นผล
เท่าที่ควร
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เรื่องค่าใช้จ่าย มีความรู้สึกว่าจะสูงเกินไป โดยที่ทาง อจน.
เลขานุการนายกฯ
ไม่ค่อยจะมีรายละเอียดของผลการปฏิบัติงาน ที่จะรายงานให้ทางเทศบาล
ได้รับทราบ โดยคิดว่าจะต้องให้ทาง อจน. แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และให้ทางเทศบาล
สมทบ เพราะเท่าที่เห็นจะไม่ค่อยมีพนักงานมาปฏิบัติ มีแต่เฉพาะยามเท่านั้น
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ฝากทางกองช่าง ช่วยตรวจสอบและดูแลด้วย ว่าทาไม่น้าก็ไม่ดูด
นายกเทศมนตรี
หญ้าก็ไม่ตัด คนก็ไม่มีมาทางาน ทาหนังสือแจ้งไปให้ทราบ แต่ส าหรับ
เงินงวดนี้ ที่ต้องสมทบก็ต้องจ่ายไปก่อน แล้วงวดต่อไปต้องเช็คการทางาน ของ อจน. ด้วย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
บ่อปรับปรุงคุณภาพน้า(บ่อบาบัดน้าเสีย)

เรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน (สานักปลัดเทศบาล)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ได้รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ปลัดเทศบาล
มีรายละเอียดดังนี้
1. ก่ อ สร้ า งคู ร ะบายน้ าถนนกระบี่ 26 (ซอยแสงประที ป ) โดยก่ อ สร้ า งคู ร ะบายน้ า ค.ส.ล.
กว้าง 0.30 เมตร ยาวรวมทั้งสองข้าง 274 เมตร งบประมาณ 1,100,000 บาท
2. ก่อสร้ า งถนนศฤงคารพัฒ นา ซอย 8 โดยก่อสร้ างถนนแอสฟัล ติกคอนกรี ต กว้ าง 6 เมตร
ยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร งบประมาณ 450,000 บาท
3.ก่อสร้าง...
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3. ก่อสร้างถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 10 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร
ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นทีไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร งบประมาณ 336,000 บาท
4. ก่อสร้างปรับปรุงถนนกระบี่ 13 (ซอยนาทราย) โดยปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
กว้าง 10 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร ก่อสร้าง
คูระบายน้า ค.ส.ล กว้าง 0.50 เมตร ยาว 292 เมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท
โครงการทั้ง 4 โครงการ ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและปรับปรุงแผนพัฒนาต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ให้พิจารณาดูว่าโครงการไหนที่ควรจะต้องได้รับการดาเนินการก่อน
นายกเทศมนตรี
ให้ ทางกองช่า งไปดูแ บบและเขี ยนมา โดยเบื้ อ งต้ นให้ ด าเนิน การก่อ น 2 สาย
โครงการก่ อ สร้ า งถนนศฤงคารพั ฒ นา ซอย 8 และซอย 10 งบประมาณ 450,000 บาท และ
336,000 บาท ให้จ่ายขาดเงินสะสม และในส่วนของถนนนาทราย ให้เอาเรื่องผิวจราจรก่อน ปูทับไปได้เลย
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
1. โครงการก่ อสร้า งถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 8 โดยก่อสร้างถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
690 ตารางเมตร งบประมาณ 450,000 บาท
2. ก่อสร้างถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 10 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นทีไม่น้อยกว่า 480
ตารางเมตร งบประมาณ 336,000 บาท
เรื่องการอยู่อาศัยหมู่บ้านมิตรภาพไทย - จีน (กองสวัสดิการสังคม)

นายกฤฎา
สถิตย์ภาคีกุล
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการอยู่อาศัยหมู่บ้าน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
มิตรภาพไทย – จีน ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้อนุมัติให้ผู้ ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ผู้มีฐานะยากจน และพนักงานจ้างเทศบาล ได้รับสิทธิการอยู่อาศัยใน
หมู่บ้านดังกล่าว แต่เนื่องจากมีพนักงานจ้างของเทศบาลได้อาศัยอยู่ และปัจจุบันได้มีการลาออกจากพนักงาน
เทศบาลแล้ว จึงมีความเห็นว่าควรยกเลิกสัญญาการเช่าอาคารมิตรภาพไทย – จีน กับพนักงานจ้างทั้ง 2 ราย
ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
เมื่อพนักงานจ้างรายดังกล่าวไม่เป็นพนักงานจ้างแล้วก็ให้สิทธิคน
นายกเทศมนตรี
ของเราก่อน เป็นบ้านสารองให้พนักงานจ้างของเราก่อน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 9

อนุมัติให้พนักงานจ้างที่ทางานกับเทศบาลได้รับสิทธิ์การเช่า
บ้านมิตรภาพไทย – จีน ก่อน

เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน “ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” ในปี 2558
(สานักปลัดเทศบาล)
/นายประพันธุ์...
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยจังหวัดกระบี่ ได้ส่งหนังสือแจ้ง
ปลัดเทศบาลเทศบาล เทศบาลเรื่องการจัดงาน “ฉลองครบ 100 ปี ชาติกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสาคัญของโลก” ในปี 2558 กาหนดจัดกิจกรรมในการจัดงานเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของหม่อมฯ ซึ่ง
องค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรือที่เรี ยกกันย่อ ๆ ว่ า ยูเนสโก ได้
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ ชมผลงานด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม นาชื่อเสียงมาสู่คนไทยและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมาศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร
จึงทรพระกรุณารับ เป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดกงานฯ ดังกล่าว เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ยังขาด
งบประมาณจานวนมาก คณะกรรมการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวฯ มายัง
เทศบาลเมืองกระบี่ โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคส่งที่กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดกระบี่ ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2558 ต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10

แจ้งให้แต่ละกองรวบรวมเงินทาบุญ
แจ้งทุกกอง/ฝ่าย ร่วมทาบุญ

เรื่องอื่น ๆ

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
ได้แจ้งให้ที่ประชุมเรื่องการสมทบเงินในการก่อสร้างประติมากรรม
เลขานุการนายกฯ
ตามที่ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ ได้ จั ด ส่ ง โครงการเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองกระบี่ก็ได้ส่งโครงการสร้างสรรค์
ประติมากรรมศิลปะเมืองกระบี่ งบประมาณ 1 ล้ านกว่าบาท โดยที่เทศบาลต้องสมทบด้ว ยอีกส่ว นหนึ่ง
เพราะฉะนั้นต้องมาหาเงินว่าต้องเอามาจากส่วนไหน และต้องเร่งดาเนินการ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ให้เร่งดาเนินการโดยทาเรื่องทีจ่ าเป็นก่อนและสาหรับงบประมาณ
นายกเทศมนตรี
ก็ตั้งไว้แล้ว ให้ดาเนินการโอนขออนุมัติจากสภาฯ
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
น่าจะมีความจาเป็นต้องจัดทาวิธีพิเศษ เพราะเรื่องราคาและงานฝีมือ
เลขานุการนายกฯ
ไม่น่าจะทาด้ว ยวิธีอื่นได้ และสาหรับนโยบาย การซ่อมแซม และตกแต่งเมือง
อยากให้ทางกองช่างช่วยสารวจและดาเนินการ เพื่อความสวยงามและเหมาะสมปรับปรุงแก้ไขด้วย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ต่อไปจากนี้ให้ทุกคนที่มีกล้องถ่ายรูป ให้ถ่ายรูปส่งมาว่าตรงไหนชารุด
นายกเทศมนตรี
เสียหาย บกพร่อง ไม่สวยงาม เช่น คูระบายน้า ทางเท้าชารุด บนถนนขับรถไปก็
ถ่ายรูปไป ตรงไหนชารุด ส่งภาพมา และมอบรองกิจจาเดินเที่ยวดู ความไม่เรียบร้อยด้วย ต่อไปนี้หากต่อไป
แรงงานไทยหายาก ไม่ขยัน เป็นไปได้ที่จะต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาทางานเหมาค่าแรง ส่วนค่าวัสดุเราต้อง
จ่ายเอง
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาล

ในส่วนของคณะผู้ทางานถ่ายรูป อยู่ระหว่างร่างคาสั่งคณะทางานอยู่

/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
สาหรับแยกไฟแดงนภาจรัส จาเป็นต้องสร้างไฟแดง งบประมาณ 4 แสน
นายกเทศมนตรี
กว่า อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม และเพิ่มแผนด้วย
- เรื่องจักรยานที่สวนสาธารณธารา ชารุด อยู่ 2 ตัว อยู่ด้านในสุด
- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เลี้ยงต้อนรับศิลปิน
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณศิลปิน ที่มารีน่า
- และหากได้งบประมาณ 11 ล้าน จะนาไปพัฒนาสวนพฤกษาสวรรค์ต่อไป
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกฯ

ติดตามการดาเนินงานปีงบประมาณ 2558

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ให้ทางเลขาฯ ติดตามงานก่อนโดยไม่ต้องติดตามในที่ประชุมคณะ
นายกเทศมนตรี
ผู้บริหารฯ แล้วค่อยมาสรุปรายงานต่อที่ประชุม
- งบประมาณ 1.9 ล้าน ของโรงเรียนเทศบาล 4 ออกแบบเสร็จแล้วยังและรวมถึงถนนในโรงเรียน
เทศบาล 4 ด้วย
นายศุภกร
ศรีจันทร์
ได้รายงานเรื่องที่หอสึนามิ ต้องมีเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
และอยู่ระหว่างรอมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ ส่วนประปาต้องต่อท่อด้วย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี

เรื่องป้ายน้าใจ 3 ป้าย เสร็จแล้วหรือไม่

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกฯ

ได้แจ้งเรื่องทางขึ้นคนพิการที่หอศิลป์ ยังไม่มี

นายกีรติศักดิ์ ภูเล้าล้วน
นายกเทศมนตรี

บนสานักงานห้องไหนบ้างที่ยังไม่มีทางลาดสาหรับคนพิการ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเทศบาล

ห้องนายกเทศมนตรี ห้องทะเบียนราษฎร์ กองคลัง กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

นายวิรัตน์
ชุติประภาค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ผู้อานวยการ ร.ร. ท. 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช วันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2558 รับสมัคร
วันที่ 2 มีนาคม 2558 จับฉลาก ในส่วนของคณะผู้บริหารท่านใดจะฝาก รีบแจ้งมาก่อนนะครับ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี

ให้ประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้านของเทศบาล

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ในส่วนของแบบอาคารต่าง ๆ จะทาหนังสือขอแบบแปลนจากที่สงขลา
ปลัดเทศบาล
ทั้งอาคารเอนกประสงค์ อาคารส้วม ด้วย
นายสมมิตร ตะวัน
ได้แจ้งเรื่องงบประมาณที่ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้อุดหนุน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
เพื่อสนับสนุน ให้กับทางลูกเสือ งบประมาณ 2 ล้านบาท โดยดาเนินการ
ในช่วงวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2558
/นายสุรเดชา...
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นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี
ศึกษาเข้าร่วมด้วย

ในวันเสาร์นี้จะมีการประชุมสโมสรลูกเสือ โดยทางสโมสรจะเข้าร่วม
ดาเนินการด้วย โดยกรมส่งเสริมฯ เป็นเจ้าภาพหลัก และจะมีพื้นที่เขต

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

