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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายป้อมเพชร
3. นายสุรเดชา
4. นายวิรัญ
5. นายนิกร
6. นายประพันธุ์
7. นายสารัตน์
8. นายธีรวุฒิ
9. นางสุวรรณี
10. นางสาวสุวรรณี
11. นางจิรัญญา
12. นายศุภโชค
13. นางสาวบุญช่วย
14. นางเพ็ญจวรรณ
15. นางสาวโนรี
16. นายวิระยุทธ
17. นางรวีวรรณ
18. นายบรรจบ
19. นางสาวอ่อนภักตร์
20. นายขันติกร
21. นางจุฑาทิพย์
22. นางพจนารถ
23. นางวิไล
24. นางสาวภาณุมาส
25. นายวรเวทย์
26. นายณฐนนท์
27. นายนพราชย์

ภูเก้าล้วน
สุคนธกนิษฐ
ฟุ้งสาคร
เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
ศรีสุวรรณ
เกี่ยวข้อง
ชูศิลป์
คงสอน
เสนีย์
หง้าฝา
แซ่บ่าง
เกตุคง
วงษ์สุวรรณ
เห้งสวัสดิ์
เดชอรุณ
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
จูฑามาตย์
สุวรรณวิหค
เจริญสุข
กุลฉันวิทย์
กัลป์ยาณปัทม์
เพ็ชรศรีเงิน
แสงศรี
สูทอก
อินทองคา

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
รองอานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
/28.นางสาว...
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28. นางสาววาสนา
29. นายสมบัติ
30. นายวิเชษฐ

เรืองแก้ว
ภู่ไพบูลย์
มโนศรี

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์
2. นายกิจจา
3. นายกฤษฏา
4. นางสาวรัตติกาล
5. นางอังคณา
6. นางนฤมล
7. นางสาวสุดาชล
8. นายก้องเกียรติ

ลีลาบูรณพงศ์
กาละวงศ์
สถิตย์ภาคีกุล
เครือหลี
สืบวิเศษ
โกมลวิวัฒน์
กาละวงศ์
ตันตินันท์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ
2. นายสุรชัย
3. นางทิพยวรรณ

ตันเลียง
คงคาวงศ์
มากผล

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ (ไปราชการ)
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองคลัง
(ลาป่วย)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ (ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(ติดภารกิจ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ลา)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นิติกรชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รองสมโภช ได้ให้กาลังใจพวกเราใน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ การทางาน อาจจะมีบ้างที่คนอื่นเขาไม่พอใจไม่เห็นด้วยในเรื่องต่างๆ แต่ขอให้เรา
นั้นพยายาม ปล่อยวางและสู้ต่อไป
-ประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งบ้ า นเมื อ งของเราให้ กั บ คนต่ า งจั ง หวั ด เขาได้ รั บ รู้
รับทราบถึงความโดดเด่นของบ้านเรา
-ในวันจันทร์ ที่ 14 ม.ค. พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมสุดมงคล สภาการศึกษาเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “One Belt One
Road” การพัฒนาด้านการศึกษาจีน – อาเซียน ขอความร่วมมือพวกเราร่วมรับฟัง
ปาฐกถาพิเศษดังกล่ าวด้ว ย ให้ ปรับ เครื่องเสี ยงห้ องประชุม เป็น เสี ยงแหลมด้ ว ย
เพราะถ้าหากเป็นเสียงทุ้มจะฟังไม่ค่อยออก ในส่วนของเครื่องฉายแสงสีหน้าจอเริ่ม
จางมองไม่ค่อยเห็น จะทาอย่างไรให้สว่างกว่านั้น ได้หรือไม่หรือจะติดต่อประสาน
เพื่อยืมมาใช้ในงานนี้ก่อน ให้สานักปลัดติดต่อประสานงาน
/1.วันที…่
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1.วันที่ 4 – 6 พ.ค. พ.ศ.2562 มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่
10 ในส่วนของการดาเนินการช่วงวันที่ 4 – 6 พ.ค. พ.ศ. 2562 จะมีหนังสือสั่ง
การลงมาอีกครั้ง
-ในส่วนของวันที่ 5 พ.ค. พ.ศ. 2562 ครบรอบการตั้งเมืองกระบี่ 147 ปี
เมื่ อ ตรงกั น อย่ า งนี้ แ ล้ ว งานสงกรานต์ ในปี นี้จั ดเพี ย งแค่ บ ริเ วณหน้า เมื อ งกระบี่
จัดการแสดงหน้าเมืองกระบี่ (1 – 10 พ.ค.2562) เช่น เฉลิมฉลองเมือง ในช่วง
10 วันนี้ บ้านเมืองต้องสว่างไสว ต้องมีแสงสีต่างๆ สวยงาม
2.เรื่องของซุม้ พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ที่ตลาดเก่า ฝาก ผอ.กอง
ช่าง ช่วยติดตาม เพราะต่อไปเราต้องเปลี่ยนให้สมพระเกียรติ
3.เรื่องการเตรียมการรับพายุโซนร้อนปาบึก ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้มี
การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ มีเจ้าหน้าที่ประจาตามจุดต่างๆ ที่ได้สั่งการไว้
4.ขอความร่วมมือ กับตารวจ สถานบันเทิง เรื่องเมาไม่ขับ ว่าให้เขาช่วย
เตือนคนที่มาเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆ ว่าเมาไม่ขับ เพราะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
อาจทาให้ตนเองรวมถึงคนอื่นๆ ประสบอุบัติเหตุได้ ในส่วนนี้ควรจะออกกฎหมาย
ควบคุมตั้งแต่ร้านค้า กองสาธารณสุขฯ เทศกิจ ประสานงานเรื่องนี้ได้หรือไม่ใ ห้
ลองดูว่าสามารถทาได้แค่ไหนอย่างไร
5.งาน Thailand Biennale ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งว่าให้ช่วยดูเรื่อง
นี้ เดิมทีนั้นเริ่มต้นได้ดี แต่นานๆ ไปเริ่มจะเงียบๆ จะทาอย่างไรเพื่อกระตุ้นเรื่องนี้ให้
กลับมาคึกคักอีกครั้ง ในเขตของเทศบาลเมืองกระบี่ มี ประติมากรรม 6 ชิ้น เช่น
ประติมากรรมแว่นขยาย,ประติมากรรมเรือ,ประติมากรรมในสวนสาธารณะธารา,
ประติ ม ากรรมในสวนพุ ท ธธรรม,ประติ ม ากรรมหน้ า ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม
อันดามัน ในส่วนนี้ทาให้เรามีรายได้ในเขตเมือง และอีกไม่กี่เดือนนั้นงานจะเสร็จสิ้น
ฝากทุกกอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลรับผิดชอบประติมากรรมในพื้นที่ของตนเองที่
ดูแลอยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ มอบทุกกอง/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูแลรับผิดชอบประติมากรรมในเขต
พื้นที่ของตนเองที่ดูแลอยู่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามต่อไป

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 19/2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
-เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ าส่ ว น ครั้ ง ที่
19/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีทั้งหมด 10 หน้า ให้ทุกท่านช่วยดู
/รายละเอียด…
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รายละเอียดในส่วนของท่านที่เกี่ยวข้อง ท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง
ก็ขอเชิญ
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-ขออนุญาตที่ประชุม ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 10 ข้อความใน
ผู้อานวยการกองช่าง บรรทัดที่ 2 ข้อความเดิม อยากจะรีไซคลิ่งถนนวัชระ เพราะเสียเยอะมาก ถ้าหากจะ
ปูทับจะยากยิ่งกว่า
ข้อความใหม่ อยากจะรีไซคลิ่งถนนวัชระ เพราะเสียเยอะมาก ถ้าหากจะปูทับ ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้าง หากไม่มีถือว่าที่ประชุม
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ แห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 19
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-รายละเอี ย ดงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ได้ ใ ห้ ก อง/ฝ่ า ย รายงานผลการ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ดาเนินการตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักปลัดเทศบาล
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
1.มอบหัวหน้าสานักปลัดและทางกองช่าง ให้ทาป้ายเตือน "ระวังอุบัติเหตุ"
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล บริเวณจุดที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและจุดล่อแหลมต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะ
เป็นช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ได้ติดตั้ง 3 จุด ได้แก่ บริเวณโค้งรม 2 ป้าย โค้ง
สวนมะพร้าว 2 ป้าย และสามแยกกระบี่ -เขาทอง รวมถึงที่ถนนพิศาลภพ 2 ป้าย
เรียบร้อยแล้ว
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
2.สานักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ช่วยดู ประสานเรื่องการโดยสารเรือของ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้ประกอบการในการเข้ามาใช้ที่ท่าเรือลานวัฒนธรรมลอยน้าอันดามัน (การจ่ายค่า
คิวของเรือ Nagabi) เรื่องนีไ้ ด้มีการพูดคุยเบื้องต้นในรายละเอียดแล้วหากฝ่าฝืนจะ
ทาการปิดท่าเทียบเรือ และกาลังดูในเรื่องของกฎระเบียบว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่
สามารถใช้บังคับผู้ประกอบการต่อไป
3.ฝากหัวหน้าฝ่ายปกครอง ช่วยดูช่วยกาชับผู้ประกอบการเรื่องการใช้เสียง
ในการโดยสารเรือในเขตเทศบาล เมืองกระบี่ เพราะต้องให้เขาปรับปรุงแก้ไขให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป ในวันที่ 15 ม.ค. 2562 จะมีการนัดประชุมหารือเรื่องการ
/ออกเทศบัญญัติ…
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ออกเทศบัญญัติการใช้ท่าเทียบเรือของเทศบาลเมืองกระบี่ ในส่วนประเด็นเพิ่มเติม
ขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลได้นาเรียนที่ประชุมต่อไป ขอบคุณครับ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องการจอดเรือที่ท่าเทียบเรือของเทศบาล ให้ฝ่ายปกครอง หารายชื่อ
รองนายกเทศมนตรี
ผู้ประกอบการหัวหน้าคิวเรือนั้นมา และตรวจสอบท่าเรือในเขตเทศบาลว่าท่าเรือ
ไหนที่ยังไม่ขออนุญาตแจ้งให้มาขออนุญาตให้ถูกต้อง หากไม่มาขออนุญาตให้ ปิด
ท่าเรือ นารายชื่อคิวเรือต่างๆ แจ้งรายงานไปยังฝ่ายความมั่นคงจังหวัดที่ทหารเขา
ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ทราบด้วย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ฝากกองช่า งติดตามเรื่องทุ่นที่ท่าเรือปูดา และการซ่อมแซมเขื่อนหน้า
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ด้วย
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-ขอเพิ่มเติมในส่วนที่หัวหน้าฝ่ายปกครองได้นาเรียนเรื่องการโดยสารเรือ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องเทศบัญญัติการจัดระเบียบเรือในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องนี้ได้ปรึกษากับ
สานักงานเจ้าท่าแล้ว และจะเสนอเรื่องนี้ให้นายกฯ ลงนามในประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ในวันที่ 15 ม.ค. 2562 เชิญนายกฯ เป็นประธานทีป่ ระชุม
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ฝากดูในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการเก็บ ค่าธรรมเนียมท่าเทียบ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เรือ และการทิ้งสมอเรือ ให้หัวหน้าฝ่ายปกครองหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-ต้องดูรายละเอียดในเรื่องของ พรบ.เรือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่าเขาให้อานาจ
เลขานุการนายกเทศมนตรี เราหรือไม่อย่างไร สามารถใช้ได้หรือไม่หรือให้เราออกเทศบัญญัติในส่วนนี้
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
-ขออนุ ญาตเพิ่มเติม พรบ.การเดินเรือในน่านน้าไทย เขาโอนอานาจให้
หัวหน้าฝ่ายปกครอง อปท. มี 4 ลักษณะ เช่น ล่วงล้าลาน้า,บริหารจัดการท่าเทียบเรือ
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ประสานทางนิติกรให้ช่วยดูรายละเอียดในข้อกฎหมายด้วย

กองช่าง
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
1.กองช่าง สารวจพื้นที่บริเวณทางเท้าตรงทางเดินแถวมารีน่า ซึ่งทางเดิน
ผู้อานวยการกองช่าง ตรงนั้นได้ชารุด เดิมทีเราได้ปูพื้นเป็นลายต่างๆ ตอนนี้พื้นที่ปูจะแตกและหลุดออกมา
ให้ลองดูว่าจะใช้ทรายล้ างหรือจะใช้อะไรอย่างไรได้บ้าง ได้ลงพื้นที่สารวจตามที่
นายกฯ ได้แจ้งในที่ประชุมแล้วปรากฏว่าพื้นแตกและเป็นหลุมหลุดเป็นแผง ทาง
สถาปนิกแนะนาว่า ควรทาแบบคอนกรีตพิมพ์ลาย และในส่วนของปูนที่ปูกระเบื้อง
ต้องนาออกเฉพาะส่วนที่เรียกว่าปูนทราย
2.ให้กองช่าง ช่วยสารวจออกแบบในส่วนที่ได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมทาง
วิ่ ง บริ เ วณสวนสาธารณะธารา ได้ ด าเนิ น การส ารวจออกแบบเสร็ จ แล้ ว ในการ
ดาเนินการจะใช้ถนนแอสฟัลท์
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นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
-เรื่องนีต้ ้องทาญัตติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
งบประมาณ 1.3 ล้านบาท
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
3.กองช่าง สารวจว่าจะสามารถทาโครงการปรับทางเท้าใหม่ตั้งแต่ถนนสาย
ผู้อานวยการกองช่าง อุตรกิจ – สายมหาราช แบบเทคอนกรีตได้หรือไม่ จากการที่ได้สารวจพื้นที่ดังกล่าว
ค่ อ นข้ า งเสี ย หายเยอะ บริ เ วณด้ า นหน้ า ร้ า นมาเธอร์ ซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต ,ตรงข้ า ม
โรงพยาบาลกระบี่และบนพื้นผิวจะมีหญ้าขึ้น สามารถทาเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-บริเวณไหนที่ชารุดเสียหายให้ทาตรงนั้นก่อน

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-เรื่ องของกองช่างขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่อง คือวัส ดุไฟจราจรได้ขอความ
ผู้อานวยการกองช่าง กรุณาจากผู้รับเหมามาช่วยติดตั้งให้แถวบริเวณแยกท่าเรือ ขณะนี้เวลาล่วงเลยมา
นานแล้ว ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เขา
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-แจ้งเรื่องเงินค่าก่อสร้างถนนบริเวณแฟลตเทศบาลได้แจ้งประสานกองช่าง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ และพัสดุดาเนินการเตรียมการไปแล้วบางส่วน หากเอกสารหลักฐานครบถ้วน
สามารถเปิดเรื่องดาเนินการได้ทันที
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-ในส่วนของงานที่จัดซื้อจัดจ้างในกองต่างๆ ให้พัสดุของกองนั้นๆ ทาได้
ผู้อานวยการกองช่าง หรือไม่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน 1.มอบนิติกร ช่วยดูรายละเอียดและตรวจสอบเรื่องร่างเทศบัญญัติการจัด
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ระเบียบเรือในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องนีไ้ ด้แจ้งไปแล้ว
2.ฝ่ายนิติการ จัดทา พรบ.ตลาด พ.ศ.2562 เรื่องนี้นายกฯ จะให้นาเข้าที่
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญหรือสมัยสามัญ เพราะขณะนี้ร่างเทศบัญญัติเสร็จ
แล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-นาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ

นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -ขอเพิ่มเติมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ประสานไปยังบางที่แล้ว เขามีการ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
แต่งตั้งหัวหน้าพัสดุโดยให้ ผอ.กองแต่ละกองเป็นหัวหน้าชุด สามารถดาเนินการได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องการประเมินนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รวมถึง ผอ.กอง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ต่างๆ ขอให้เร่งทาแบบประเมินให้แล้วเสร็จ เราต้องรู้ให้จริงให้แน่นอน ถูกไม่ถูก
ผิดหรือไม่ผิด อย่ากลับไปกลับมาไม่อย่างนั้นแล้วจะทางานยาก
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบและมอบหมาย
-ฝ่ า ยปกครอง เรื่ อ งการจอดเรื อ ที่ ท่ า เที ย บเรื อ ของเทศบาล ให้ ห ารายชื่ อ
ผู้ประกอบการหัวหน้าคิวเรือนั้นมา และตรวจสอบท่าเรือในเขตเทศบาลว่าท่าเรือ
ไหนที่ยังไม่ขออนุญาต แจ้งให้มาขออนุญาตให้ถูกต้อง หากไม่มาขออนุญาตให้
ปิดท่าเรือ
-ฝ่ายปกครอง ประสานทางนิติกรให้ช่วยดูรายละเอียดในข้อกฎหมายของ พรบ.
การเดินเรือในน่านน้าไทย,การเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ,และการทิ้งสมอเรือ
หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
-กองช่าง ติดตามความคืบหน้าเรื่องทุ่นที่ท่าเทียบเรือปูดา และการซ่อมแซมเขื่อน
บริเวณหน้าเมืองกระบี่
เรื่องขออนุมัติแก้ไขระเบียบเทศบาลเมืองกระบี่เรื่องว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญ ญัติ รั กษาความสะอาดและความเป็น ระเบี ยบเรี ย บร้ อ ยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2554 (กองวิชาการและแผนงาน)

นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -ตามที่ฝ่ายปกครองได้ขอแก้ไขระเบียบเทศบาลเมืองกระบี่ว่าด้วย
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อยของบ้ านเมือง เดิมทีเทศบาลได้ออกระเบียบตัวนี้ไว้เมื่อปี พ.ศ.2554
ตอนนี้มีการแก้ไขเป็น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 แก้ไขคานิยามว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่”
ทาให้เปลี่ยนไปและขอปรับระเบียบนี้
-เห็นควรแก้คานิยามในฉบับใหม่และให้ยกเลิกฉบับเก่า หรือไม่ก็ออกฉบับ
ใหม่เปลี่ยนเฉพาะคานิยาม แต่ในการปฏิบัติจะต้องระเบียบของปี พ.ศ.2554 ควบคู่
กับฉบับปัจจุบันก็ได้ ควรออกระเบียบของปี พ.ศ. 2562 และยกเลิกระเบียบของปี
พ.ศ.2554
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ควรยกเลิกระเบียบของเก่าและออกระเบียบใหม่ของปี พ.ศ.2562 ตามที่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ฝ่ายนิติการเสนอ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ และให้ดาเนินการตามที่นิติกรเสนอ
เรื่องขออนุมัติลดอัตราค่าเช่าเครื่องจักรกล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายณฐนนท์ สูทอก
-สืบเนื่องจากการที่ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารฯ เมื่อครั้งที่ 17 –
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 18/2561 และที่ได้มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ดาเนินการไปแล้วนั้น ซึง่
ก่อนหน้านี้ผู้รับเหมาใช้รถน้าของงานป้องกันฯ มีค่าเช่า มีค่าน้ามัน 200 บาท/เที่ยว
/ค่าเช่า...
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ค่าเช่า 600/เที่ยว เป็นรถน้าขนาด 4,000 ลิตร.
-ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ จะเป็นรถน้า 12,000 ลิตร. มีค่าเช่า ต่อ
เที่ยวละ 1,000 บาท และมีเงินอุทิศค่าน้ามัน 400 บาท/เที่ยว ผู้รับเหมาได้ขอ
ความอนุเคราะห์ล ดอัตราค่าเช่าเครื่องจักรกลลง จากเดิมเที่ยวละ 1,000 บาท
เหลือ 600 บาท/เที่ยว และเงินอุทิศค่าน้ามันจากเดิม 400 บาท เหลือ 200 บาท/
เที่ยว ในส่วนนี้เป็นอานาจอนุมัติของนายกเทศมนตรี (ตามระเบียบเทศบาลเมือง
กระบี่ ว่าด้วยการเช่ารถจักรกลและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกระบี่ พ.ศ. 2552
ข้อที่ 6) ขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องแก้ไขระเบียบต้องมีเหตุผลประกอบที่ชัดเจนและหนักแน่น จะต้อง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ สะท้อนถึงปัญหาที่จะขอแก้ไขด้วย แต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องการใช้ดุลพินิจ คือเป็น
อานาจของนายกเทศมนตรีที่สามารถพิจารณาได้
นายณฐนนท์ สูทอก
-เรื่องนี้เขาขอปรับลดเฉพาะกรณีที่ใช้รถน้าในการล้างตลาดสดของเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-เรื่ องนี้ เพื่ อ ให้ เ ป็น การรั ด กุ ม ควรเพิ่ มเติ ม อี ก ข้ อหนึ่ง ให้ พิมพ์ข้ อยกเว้ น
เลขานุการนายกเทศมนตรี เฉพาะ เช่น ลดค่าเช่าได้หากนามาใช้ในกิจการของเทศบาลเมืองกระบี่ ที่เกี่ยวข้อง
กับเทศบาลเมืองกระบี่
นายณฐนนท์ สูทอก
-ในส่ ว นนี้ที่จริงการล้ างตลาดสด ที่ผ่ านมาเราจ้างเฉพาะแรงงานโดยใช้
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลของเทศบาล และใช้เครื่องจักรกลของเทศบาล หลังจากนั้นรอบ
หลังๆ ไม่ได้คิดคานวณค่าเช่าเครื่องจักรกลให้กับเขาที่รับจ้าง ทาไมให้เขานั้นขาดทุน
ไม่สามารถที่จะมาดาเนินการตรงนี้ได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ในส่ ว นของมติ นั้ น ไม่ ต้ อ งแก้ ไ ข เดิ ม ที นั้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ ที่ 1 ,400
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ บาท แต่เนื่องจากเราไม่ได้ตั้งค่าใช้จ่ายในการที่จะเช่าเครื่องจักรกลไว้ ทางผู้รับจ้าง
เขาไม่ ส ามารถกระท าการได้ แต่ เ พื่ อ เป็ น การลดภาระให้ กั บ เขาไม่ ใ ห้ สู ง เกิ นไป
ไม่ขาดทุนมากเกินไป ก็ขอลดค่าบริการรถน้า
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ในส่วนของมติไม่ต้องแก้ไข ให้ทาสัญญาเช่าตลอดทั้งปีและขอลดอัตราค่าเช่า
ดังกล่าว
เรื่องร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. .... (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ สุขภาพ พ.ศ. .... ตามที่นายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมประชุมเรื่องนี้ ทาง
สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารมีมติเห็นชอบไปแล้วนั้น จึงเสนอที่ประชุมแห่งนี้ได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป
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-ในที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมาที่ ป ระชุ ม มี ค วามคิ ด เห็ น ให้ ป รั บ เปลี่ ย นอะไร
อย่างไร เช่น อัตราต่างๆ การใช้กาลังเครื่องจักรในการผลิต
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-ในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมามีหลายๆ ประเด็นที่ขอให้แก้ไขตามที่นายกฯ เคย
เลขานุการนายกเทศมนตรี เสนอ เช่น จากกิโลกรัมเป็นแรงม้าและอีก 2 – 3 ประเด็น ต้องมีการแก้ไขอีก
หลายประเด็น
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องนีเ้ ห็นควรแก้ไขตามทีอ่ งค์คณะได้ให้ความเห็นไปเมื่อครั้งที่ผ่านมา
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อที่จะนาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

อนุมัติให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. .... และควรปรับปรุงแก้ไขตามที่องค์คณะได้เสนอต่อที่ประชุม
เพื่อนาเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
เรื่องตรวจสอบสาระสาคัญร่า งระเบียบการใช้ร ถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้ )
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายสุรชัย
คงคาวงศ์
-เรื่องตรวจสอบสาระสาคัญร่างระเบียบการใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบ
นิติกรชานาญการ
รถตู้) สาหรับการใช้รถพยาบาลจะมีการตั้งคณะทางานขึ้นมาเพื่อยกร่าง
ระเบี ย บนี้ ซึ่งทางปลั ดเทศบาลมอบหมายกระผมตรวจสอบสาระส าคั ญ พร้อ ม
ปรับปรุงถ้อยคาให้ถูกต้องและเป็นไปตามภาษากฎหมาย ในส่วนของรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบไว้
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-จากเอกสารแนบนั้น ในหมวดที่ 4 ข้ อ ที่ 8. ข้ อ ความว่ า ผู้ ข อใช้ บ ริการ
เลขานุการนายกเทศมนตรี รถพยาบาลเทศบาลเมืองกระบี่ ยื่นคาร้องขอใช้รถ ณ กองสาธารณสุขฯ ในวันทา
การล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน และในหมวดที่ 2 ข้อที่ 6.1 – 6.4 จะไม่สอดคล้อง
กัน กรณีที่มเี หตุฉุกเฉินเกิดขึ้นไม่สามารถยื่นคาร้องล่วงหน้าได้จะขัดกับเนื้อหานี้
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
-กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยไม่เร่งด่วนไม่ฉุกเฉินเขานั้นไม่ได้ใช้รถพยาบาล
รองนายกเทศมนตรี
ของเราอยู่แล้ว กรณีข้อที่ 8. ถ้าหากจะขออนุญาตต้องยื่นคารองล่วงหน้า 1 วัน
หากญาติของผู้ป่วยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเขาก็ต้องพาไปรักษาด้วยตนเองอยู่แล้ว
นายสุรชัย
คงคาวงศ์
-เรื่องนี้ในระเบียบการใช้รถพยาบาลจะมีคานิยามในหมวดที่ 1 บททั่วไป
นิติกรชานาญการ
ว่า “รถพยาบาล หมายถึง รถยนต์พยาบาลของเทศบาลเมืองกระบี่ที่จัดให้บริการแก่
ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งไม่ใช่รถพยาบาลฉุกเฉินที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ” เป็นเพียงแค่การใช้รถพยาบาลแต่
ไม่ใช่รถพยาบาลแบบฉุกเฉิน
/นายสุรเดชา…

10

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
-ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 6.3 ข้อความว่ารับและ/หรือส่งผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
รองนายกเทศมนตรี
หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ที่ไม่รุนแรงและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ถ้าหากมีเหตุการณ์ที่
เจอคนเขาเป็นลมตามที่ต่างๆ เราจะวินิจฉัยอย่างไรว่าเขานั้นอาการหนักหรือไม่หนัก
ดีหรือไม่ค่อยดี ควรดูหลักความจริง
นางทิพยวรรณ มากผล
-ในการศึกษาข้อมูลของรถพยาบาลจะเทียบเคียงคล้ายกับรถส่วนกลาง ยัง
พยาบาลวิชาชีพ
ไม่ได้ทาเป็นลักษณะการกู้ชีพแบบฉุกเฉิน เพราะหากเราไปทาตรงนั้นเราต้องมีทีม
ของเราพร้อม และต้องรับตลอด 24 ชั่วโมง ในระยะเริ่มต้นเราจะทาเป็นรถยนต์
พยาบาล และได้กาหนดระเบียบขอบเขตของการใช้รถพยาบาลขึ้นมา
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องนีค้ วรปรับเปลี่ยนในข้อที่ 6 และข้อที่ 8 เพื่อไม่ให้ขัดกันเอง

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-กรณีข้อที่ 8 ต้องขมวดท้ายว่า ให้ยกเว้น ในกรณีข้อที่ 6 เพื่อที่จะไม่ ให้
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ขัดแย้งกัน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ควรแก้ไขหมวดที่ 2 ข้อที่ 6.3 และหมวดที่ 4 ข้อที่ 8
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
-ในหมวดที่ 5 ข้อที่ 10 การขออนุญาตใช้รถพยาบาลนอกเขตเทศบาล
เมืองกระบี่และนอกเขตจังหวัดกระบี่ ผู้มีอานาจอนุมัติ คือ นายกเทศมนตรี หรือผู้ที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ข้อนี้ให้ตรวจสอบด้วยว่าถูกหรือไม่
-ฝากเรื่องรถยนต์ส่วนกลาง ขอให้พึงระวังเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็น
รถยนต์ส่วนตัว เพราะจะมีโทษสูงมีความผิดร้ายแรง
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ให้ดูอานาจหน้าที่ของเทศบาลว่ามีหน้าที่อะไรบ้างที่สามารถทาได้

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-ให้ดู พรบ.การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พรบ.
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลด้วย
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-ในหมวดที่ 5 ข้อ 10. ผู้มีอานาจอนุมัติ คือ นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่รักษา
เลขานุการนายกเทศมนตรี ราชการแทน คนที่เดินทางก็จะต้องไปราชการ ไปเป็นการส่วนตัวไม่ได้
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

เห็นควรปรับแก้ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 6 และหมวดที่ 4 ข้อที่ 8
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-เรื่องงานในวันที่ 4 – 6 พ. ค. 2562 ให้แต่ละกองที่ตั้งกิจกรรมที่มีการตั้ง
เลขานุการนายกเทศมนตรี โครงการต่างๆ มีงบประมาณไว้แล้ว ควรช่วยกันเบิกจ่ายในการจัดงานในวันที่ 4
– 6 พ.ค.2562
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-วงเวียนที่ห้างศรีนครชื่อประติมากรรมตรงนั้นชื่อว่า new life ชีวิตใหม่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และชื่อวงเวียนตรงนั้นชื่อว่า วงเวียนศรีมหาโพธิ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสวน
23,700 บาท
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
-บริเวณวงเวียนศรีมหาโพธิ์ รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาตรงนั้น มีความเสี่ยงที่
รองนายกเทศมนตรี
จะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ ต้องตีเส้นจราจรหรือไม่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-อาจจะห้ามไม่ให้วิ่งสวนทางกัน หากคุณจะไปทางโรงแรมเวียงทองต้องวน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ต้องอ้อมขวาต้องห้ามทางใดทางหนึ่ง ถ้าหากไม่ให้วนก็ต้องวิ่งออกไปทางถนน
พัฒนา จะทาอย่างไรนั้นต้องดูอีกครั้งหนึ่ง
-บริเวณสี่แยกจราจรเสือเขี้ยวดาบ ให้กองช่างนาต้นโพธิ์ออกด้วย
มติที่ประชุม

-มอบกองช่าง นาต้นโพธิ์บริเวณสี่แยกจราจรเสือเขี้ยวดาบออก
-มอบสานักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่และพิจารณาดูเรื่องการตีเส้นจราจรบริ เ วณ
วงเวียนศรีมหาโพธิ์ให้มีความปลอดภัยในการสัญจร
****************************

เลิกประชุมเวลา 17.04 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธีรวุฒิ ชูศิลป์)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

