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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร ชั้น 3 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
****************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายป้อมเพชร
3. นายสุรเดชา
4. นายชาญณรงค์
5. นายวิรัญ
6. นายกิจจา
7. นายกฤษฎา
8. นายสารัตน์
9. นายธีรวุฒิ
10. นางอังคณา
11. นางนฤมล
12. นางธฤษวรรณ
13. นางสาวสุวรรณี
14. นางสาวนภารินทร์
15. นายเกื้อกูล
16. นายวิรัตน์
17. นางเพ็ญจวรรณ
18. นางสาวโนรี
19. นายวิระยุทธ
20. นางรวีวรรณ
21. นายบรรจบ
22. นางสาวอ่อนภักตร์
23. นายขันติกร
24. นางสุดาชล
25. นางจุฑาทิพย์
26. นางวิไล
27. นายก้องเกียรติ
28. นางสาวภาณุมาส
29. นายวรเวทย์
30. นายนพราชย์
31. นางสาววาสนา

ภูเก้าล้วน
สุคนธกนิษฐ
ฟุ้งสาคร
ลีลาบูรณพงศ์
เห้งสวัสดิ์
กาละวงศ์
สถิตย์ภาคีกุล
เกี่ยวข้อง
ชูศิลป์
สืบวิเศษ
โกมลวิวัฒน์
ศรีหมอก
เสนีย์
บุญเกื้อ
กุลชุมภู
จุติประภาค
วงษ์สุวรรณ
เห้งสวัสดิ์
เดชอรุณ
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
จูฑามาตย์
สุวรรณวิหค
กาละวงศ์
เจริญสุข
กัลป์ยาณปัทม์
ตันตินันท์
เพ็ชรศรีเงิน
แสงศรี
อินทองคา
เรืองแก้ว

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก. ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
/นายวิเชษฐ…
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32. นายวิเชษฐ
33. นายสมบัติ

มโนศรี
ภู่ไพบูลย์

รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. ร.ต.ต เสริมชัย
2. นายนิกร
3. นางสาวรัตติกาล
4. นางพจนารถ

คงบัน
ลิ่มเถาว์
เครือหลี
กุลฉันท์วิทย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ

ตันเลียง

นักจัดการานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

1.การจัดงาน Thailand Biennale krabi เหลือเวลาอีก 20 วัน และจะมี
การพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ว่าจากการจัดงานแล้วต้องประเมินผลรวมถึงผล
สะท้อน ผลลัพธ์ต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร
-ประติ ม ากรรมที่ มี ค วามคงทนถาวร และกึ่ ง ถาวรจะต้ อ งคงไว้
เหมือนเดิม ประติมากรรมที่ไม่ถาวรก็ให้ ทาลาย ที่ธ ารโบกขรณี ให้ คงไว้
แบบเดิม สาหรับในเขตเทศบาลเราได้รับเข้ามาดูแล
-งานที่ศิลปินระดับโลกที่มารังสรรค์ผลงานไว้ วันนี้อาจจะมีราคาไม่
สูงมากแต่หากในอนาคตเมื่อมีชื่อเสียงเป็นศิลปินที่โด่งดังขึ้นมา งานอาจจะ
มีมูลค่าสูง
-ได้เสนอเรื่องประติมากรรมกับศิลปิน ว่างานต่างๆ ที่เขามาสร้าง
มาทาไว้ถ้าหากจะจาลองเพื่อนามาวางในหอศิลป์นานาชาติจะได้หรือไม่ ถ้า
หากได้ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่จะมีงานของศิลปินระดับโลก หรือจะทา
เองก็ได้และให้เขามอบให้หอศิลป์ฯ
2. สตง. เขามีข้อสงสัยและถามในเรื่องของอาคารที่อยู่ตรงข้ามกับศูนย์การ
เรียนรู้ฯ เป็นหนึ่งในโครงการร้อยมือสร้างเมืองที่เป็นศูนย์อาหาร การนวด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันเราไม่ได้ใช้อาคารแต่เรายังทาให้ไม่ได้ครบวงจร
ไฟฟ้า น้าประปายังไม่แล้วเสร็จ
-ทางส านั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย แจ้ ง มาว่ า มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้อาคารในการที่จะทาเป็นศูนย์ข้อมูลของเบียนนาเล่ 2018
ขณะนี้ได้เข้าไปใช้งานแล้ว ประเด็นในการตอบข้อซักถามให้เลขาวิรัญช่วยดู
และได้ทาหนังสือตอบกลับไปยัง สตง. แล้ว
-ทาง สสร.เขาขอใช้อาคารเป็ นการชั่ว คราว หลั งจากวันที่ 28
เสร็จงานเบียนนาเล่เขาจะส่งมอบอาคารคืนมาให้เรา พร้อมประติมากรรม
/ที่ห่อหุ้ม…
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ที่ห่อหุ้มตัวอาคารให้กับเราต่อไปหลังจบประติมากรรม และมอบกองช่าง
ช่ว ยดู ที่ น พรั ต น์ ธ านี จ ะมีว งเวี ย นตรงกลางใหญ่ๆ และจะมี เ ต็ น ท์ ก ลมๆ
ใหญ่ๆ บริเวณนั้นจะมีประติมากรรมอยู่ข้างใน เขาจะมอบเต็นท์ให้เราจะ
นามาวางที่อาคารเบียนนาเล่
3.โครงการประกวดธรรมาภิบาล ในส่วนของนวัตกรรมจากที่ได้ไปทาความ
เข้าใจแนวทางใหม่ของเราเสนอเรื่อง
-อปพร. ก็ดี แต่ยังเล็กเกินไป
-ตลาดสดมหาราช ปี 2546 ที่เราสร้าง ได้รับรางวัลตลาดสดดี มี
มาตรฐาน รัฐบาลมีโครงการตลาดนาร่อง 30 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่
นครศรีธรรมราช ที่ทุ่งสง หาดใหญ่ ยะลา ภูเก็ต จังหวัดที่ 31 เป็นจังหวัด
กระบี่
-หากเราจะให้เลือกที่โดดเด่น เป็นการนาโดยศิลปินท้องถิ่น ศิลปิน
แห่งชาติ ให้ชุมชนนั้นเป็นแกนกลางในการทาโครงการนาร่อง ประกอบด้วย
พ่อค้า แม่ค้า ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสรุปครั้งสุดท้ายว่าเราจะทาอะไร
แค่ไหนอย่างไร โดย
1). ตลาดเพื่อเป็นตลาดศิลปะ/ป้ายตลาดสดมหาราช
2). ทางเดิน ผัก ผลไม้ ใช้สีอุตสาหกรรมทาเป็นสีเขียว โซนเสื้อผ้า
พื้นเป็นสีส้ม กุ้งหอยปูปลาเป็นสีน้าทะเล ในส่วนของพื้นทางเดินนั้นอาจจะ
ทาเป็นรูปต่างๆ
3). ในส่วนของหลังคา เพดานได้เสนอจะทาโครงการนาไฟส่อง
สว่างลงมาข้างล่างให้ต่าลงมา ทางศิลปินมองว่าอาจจะทาเป็นรูปกุ้งหอยปู
ปลาก็ได้
4). กาแพงด้านหลังตลาดสด จะมีการสร้างงานศิลปะ อาจจะเป็น
ประวัติตลาดของกระบี่ คนมาที่ตลาดแห่งนี้ต้องมาถ่ายภาพ
5). ทางขึ้นจะขยายสามเหลี่ยม จะมีประติมากรรม 1 ชิ้นวางตรง
นั้น
6). ไปเชื่ อ มต่ อ สวนพุ ท ธธรรม ซึ่ ง มี ป ระติ ม ากรรมอยู่ แ ล้ ว
(ประติมากรรมลูกโป่ง) มีหินแกะสลัก และสับปะรดทองคา
-งานประติมากรรมที่เอามาจากข้างนอกจะวางไว้ในสวนพุทธธรรม
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ -แจ้งการประชุมเรื่องธรรมาภิบาล/นวัตกรรม มีการทาความเข้าใจในองค์
รองนายกเทศมนตรี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจของเกณฑ์ ทั้ ง หมด และแบ่ ง หน้ า ที่ ใ นการท างาน
คณะกรรมการ มี 28 ท่าน มีการกาหนดส่งรวบรวมให้ส่งที่กองวิชาการฯ
-เกณฑ์ของคะแนนแรกมี 60% ในส่วนของนวัตกรรมมีคะแนนประมาณ
40%
-ตลาดสด สวนพุทธธรรม สามารถทาได้ ต่อยอดและยั่งยืน
-นวั ต กรรมที่ เ ราจะส่ ง ของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ฯ ตรงกั บ ด้ า นเรื่ อ งทางด้ า น
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
/-ความสาคัญ…
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-ความสาคัญที่เขาให้ความสาคัญจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน เช่น
1). เศรษฐกิจ - ในเรื่องของ OTOP ชุมชน ตลาดสดมหาราช
2). สังคม – ศูนย์การเรียนรู้ฯ – ตลาดสดมหาราช
3). สิ่งแวดล้อม – สวนพุทธธรรม – ตลาดสดมหาราช
-ในส่วนของนวัตกรรมได้มอบหมายให้ ผอ.กองวิชาการฯ และ ดร.โนรี เพื่อ
นาข้อมูลต่างๆ มาประกอบและรวมรวบต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

-เรื่ อ งน้ าเสี ย เรื่ อ งขยะที่ เ ราท าอยู่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการต่ อ ยอด ชื่ อ
นวัตกรรม โครงการ…ที่ประชุมเสนอ “กระบี่ที่นี่เมืองศิวิไล” “ศิลป์ สร้าง
กระบี่ ที่นี่เมืองศิวิไล”
รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายกิจจา
กาละวงศ์
-รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนครั้งที่ 2/2562
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มีทั้งหมด 10 หน้า มีท่านใดจะ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง ก็ขอเชิญ
นางสาวภาณุมาศ เพ็ชรศรีเงิน
ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 9
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
“ผู้ อ านวยการกองคลั ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า เจ้ า หนี้ ที่ ไ ด้ ” เปลี่ ย นเป็ น
“ผู้อานวยการกองคลังทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้”
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายกิจจา กาละวงศ์
-รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้กอง/ฝ่าย รายงานผลการ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ดาเนินการตามงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
นายธีรวุฒิ ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล
-ได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.ป้ายบอกชื่อถนน/ซอย ตรงบริเวณมุมถนนหลวงพ่อยังเอนเอียง ให้ช่วย
ดาเนินการ ได้แจ้งไปยังฝ่ายช่างให้ช่วยแก้ไขคาดว่าใช้เวลา 15 วันถึงจะ
แล้วเสร็จ

นายกิจจา กาละวงศ์
-ขออนุญาตที่ประชุมแจ้งเรื่องโครงการต่างๆ ตามปีงบประมาณที่ยังไม่แล้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน เสร็จยังมีหลายโครงการที่ยังค้างอยู่ การโอนเงินในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
และสิ่งก่อสร้างขอให้เร่งดาเนินการ เพราะขณะนี้ล่วงเลยไปหลายเดือน ให้
ทุ ก ๆ กองที่ มี โ ครงการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งในปี 2561 วาง
แผนการดาเนินงานด้วย เพราะจะจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน
/นายวิรัญ…
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นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ประเด็นเห็นด้วย แต่จะมีเรื่องที่น่าจะติดขัดอยู่ คือ
1. เรื่องที่จะต้องเข้ากรรมการจังหวัดพิจารณา ถ้าเกิดเราส่งโครงการไปแล้ว
เขาไม่พิจารณาให้เรา ถึงเวลาเขาตัดไปทาให้เสียโอกาส
2.ประเภทที่จะต้องทา ที่จะต้องเขียนแบบ บางกองบางเรื่องแบบยังไม่เสร็จ
กองเขาอยากจะสร้างแต่ทาไม่ได้เพราะแบบไม่เสร็ จไม่สามารถทาเองได้
ประเด็นนี้ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าไม่เสร็จ แบบยังไม่ได้ ประมาณการ
ต่างๆ ยังทาไม่ได้
นายกิจจา กาละวงศ์
-เรื่องนี้บางเรื่องตามมติของจังหวัดเราสามารถทาบางส่วนรอไว้ได้
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ยกตัวอย่าง เช่น ที่เกี่ยวกับคอมฯ ปี 2562 ในไตรมาสที่ 2 แต่ส่วน
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ใหญ่เราจะส่งไปใกล้ๆ สิ้นสุด
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กองช่าง
1.งบประมาณปี 2563 ที่ จั ง หวั ด เราได้ รั บ การพิ จ ารณา มอบกองช่ า ง
รับผิดชอบในส่วนของโครงการเสาไฟฟ้าถนนมหาราช ได้ประสานกับทาง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ที่สานักงบฯ กาลังจะพิจารณา
2.เรื่ อ งขอให้ พิ จ ารณาการจั ด เก็ บ ค่ า บ าบั ด น้ าเสี ย แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ
ประเภทที่ 1 ให้นัดประชุมเฉพาะเรื่องอีกครั้ง คณะกรรมการกากับน้าเสีย
จะนัดประชุมที่ กทม. วันที่ 22 ก.พ.2562 หลังจากที่สรุปได้ข้อมูลและ
ทาง ผอ.กองช่างจะนาเรียนให้นายกฯ ทราบอีกครั้ง

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องของน้าเสียในการพิจารณาที่จะเก็บของใหม่ ของเก่านั้นเก็บได้หมด
หรือไม่

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้าเสีย 3 ประเภท สาหรับการจัดเก็บ
ประเภทที่ 1 คือ บ้านที่อยู่อาศัย เราให้ชะลอไว้ และตกลงกันว่าหากเก็บ
ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 ได้ครบ เราจะไม่เก็บประเภทที่ 1 แม้ว่าจะ
ครบกาหนดสั ญญาแล้ ว ส่ ว นบางเจ้าที่ไม่เคยจ่ายก็ยังไม่จ่ายอยู่ ควรหา
มาตรการที่จะดาเนินการได้
-แม้แต่ค่าบิลน้าประปาเราต้องจ่ายบิลละบาท
-เรื่องการที่ไปประชุมที่ กทม. เป็นเงื่อนไขข้อตกลงกันระหว่างเทศบาลเมือง
กระบี่กับองค์การจัดการน้าเสีย
-ยังไม่เห็ นด้ว ยกับการที่จะให้ เก็บค่าธรรมเนียมประเภทที่ 1 แม้จะครบ
สัญญาแล้วก็ตาม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-การที่ประชุมทุกๆ เดือนเขาได้อะไรกันบ้างที่เป็นข้อสรุป เป็นแนวทางหรือ
เป็นการประชุมเรื่องกว้างๆ หากประชุมเรื่องกว้างๆ ทั่วๆ ไปยังไม่ได้อะไร
ขอเป็น 2 – 3 เดือน/ครั้งได้หรือไม่
/นายกิจจา…
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นายกิจจา กาละวงศ์
-ในปีงบประมาณ 2563 เรื่องของเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารที่เกี่ยวกับ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน การจัดซื้อจัดจ้างเราต้องมีพร้อมเรียบร้อย และเรื่องกรรมการต่างๆ ต้อง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
เป็นเจ้าหน้าที่ของเราทั้งหมด ยกเว้น โยธาฯ ส่วนด้านธุรการเมื่อได้โครงการ
ต่างๆ นั้นมา ราคากลาง TOR กรรมการ ให้ท้องถิ่นเป็นฝ่ายดาเนินการ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-โครงการที่เราของบประมาณไป ของใครที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบกองนั้นทา
ไม่ว่าจะเป็นทางกองช่าง กองสาธารณสุขฯ ประติมากรรม งานก่อสร้าง
งานธุรการทั้งหมดให้เราทาทุกเรื่อง นาโครงการงานต่างๆ ไปให้เขา และ
ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ต้องให้เขาทา เพราะเป็นงานของเรา แต่
ที่เขารับเพราะเกรงใจที่จะต้องร่วมงานกันในภายหน้า เมื่อเขารับไปแล้ว ขอ
ความกรุณาว่า เรื่องเอกสารทั้งหมด ให้เราเตรียมไว้ให้ทั้งหมดนาไปให้เขา
จัดซื้อจัดจ้าง และเราตั้งคณะกรรมการของเราเสนอชื่อไปทั้งหมดให้เขา
แต่ ง ตั้ ง และเขาจะด าเนิ น การในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต่ อ ไป เพราะฉะนั้ น
ทุกกองรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
-โครงการรถดูดโคลน ของกองสาธารณสุขฯ
-โครงการเสาไฟฟ้า ของกองช่าง
-โครงการประติมากรรม กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องประติมากรรมเป็นเรื่องของการก่อสร้างหรือไม่ เวลาที่จะซื้อเป็นชิ้นๆ
หรือไม่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เวลาที่จะซื้อๆ เป็นชิ้นและจะต้องมาก่อสร้าง สร้างงานที่นี่

นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

-เรื่ อ งนี้ น่ า จะเป็ น ขั้ น ตอนในช่ ว งที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณมาแล้ ว และอยู่ ใ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จะตัง้ กรรมการ และเรื่องของการสรุปแบบ
แปลนประมาณการอีกครั้ง เมื่อเรื่องถึงจังหวัดแล้วกองที่เกี่ยวข้องจะเข้าไป
ประสานงานกับหน่วยงาน เช่น ของกองช่างก็ส่งกรรมการของกองช่างนั้น
ไป และมาตรวจสอบเอกสารทั้งหมด

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่ อ งของเอกสารให้ เ ตรี ย มการไว้ ก่ อ น ล่ ว งหน้ า ได้ เ ลย เมื่ อ เขา
อนุมัติโครงการมา เราไปประชุมหารือกันว่าจะทาอย่างไรให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนต่อไป เรามีรายละเอียดของโครงการ 3 โครงการหลักอยู่แล้ว เช่น
สเปคข้อมูล
-โครงการต่างๆ ในเบื้องต้นที่เราของบประมาณไปแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการอยู่
แล้ว 3 โครงการนั้น เดือนเมษายนทางสานักงบประมาณคงจะพิจารณา
เสร็จ และจะเข้างบประมาณในเดือนพฤษภาคม ในส่ วนนี้ขอให้ทุกกอง
ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละเรื่อง ขอให้เตรียมโครงการไว้ล่วงหน้า เราจะได้
ไม่เสียโอกาส
/กองวิชาการ…
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กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน 2.มอบงานนิติกร ร่างคาสั่งเรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจั ดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ตลอดจนวงเงินที่ท่านนายกฯ จะพิจารณา
อนุมัติ ดาเนินการแล้ว ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านเป็นตัวอย่าง ร่างคาสั่ง
เทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
กองวิชาการฯ
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-จากการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา ได้เคยเสนอไปในเรื่องของการแต่งตั้ง ให้
ทุกกองกาหนดคน ว่าจะเสนอใครเพื่อพิจารณา ให้กองต่างๆ พิจารณา
และเสนอชื่อมาอีกครั้ง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ดูร่างคาสั่งเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ของกองวิชาการฯ เป็นตัวอย่าง ต่อไปนี้ทุกกองทาลักษณะ
อย่างนี้ โดยเริ่มต้นจาก ผอ.กองต่างๆ เพราะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
-ให้ทุกๆ กองส่งวันอังคารนี้

นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -เรื่ องนี้ ข อทราบหมวดของการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งที่ นายกฯ จะมอบหมายให้
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ดาเนินการในหมวดไหนอย่างไรบ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 5
แสนบาท
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-มอบหมายในหมวดค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ/สาธารณูปโภคและค่าตอบแทนโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกิจจา กาละวงศ์
-เรื่องโครงการปีงบประมาณ 2561 ขอให้กองช่างเร่งเขียนแบบ สาหรับ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ในปีงบประมาณ 2562 และในหมวดครุภัณฑ์ทใี่ ครไม่ซื้อให้ยุบ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-หมวดครุภัณฑ์ใครไม่ซื้อให้ยุบเลิก เพราะไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้แล้ว
-ส่ ว นไหนที่ มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ข อให้ แ จ้ ง เช่ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
คอมพิวเตอร์ ต้องขออนุมัติ เรื่องของการเขียนนั้นมีปัญหา
-ในส่วนของครุภัณฑ์คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด แต่ยังมีปัญหาเรื่อง
การขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดในสภาเทศบาล ทาไมไม่ทาให้ถูก ขอให้ทุกๆ
คนช่วยกัน

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-ตามที่นายกฯ ได้แจ้งว่าทาไมถึงต้องแก้ไขรายละเอียดในสภาฯ บ่อย ขอ
รก. ผู้อานวยการกองการศึกษา เสนอประเด็นทีก่ องการศึกษาต้องทาญัตติบ่อยครั้ง คือ มาตรฐานครุภัณฑ์
เมื่อทาแผนงบประมาณจะซื้อคอมฯ จะซื้อในปีงบฯ 2563 ต้องทาตั้งแต่
เดือน มิ.ย.2562 จะใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ในปี 2562 เมื่อเดือน ก.พ.ของ
ทุกปี ict จะเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ จึงขอแก้ไขรายละเอียดคาชี้แจงงบฯ ทุก
ครั้ง ทุกปี
/-รายละเอียด…
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-รายละเอียดของงบฯ ในเทศบัญญัติเราไม่เขียนรายละเอียดไปเยอะขนาด
นั้นจะได้หรือไม่ เมื่อ ict เขาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเราจะได้ไม่ต้องแก้ไข
คาชี้แจงงบฯ อยู่บ่อยครั้ง
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ตอนนี้มีปัญหามากในเรื่องของงบคอมพิวเตอร์ งบประมาณที่เขียนเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง มีหลายหน้า ทาไมเราไม่กาหนดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ให้เขียนง่ายๆ และรายละเอียดการซื้อค่อยมาเขียนตอนที่จะซื้อ
ไม่ต้องมาเขียนในงบประมาณ
-ตามที่เสนอ เสนอเฉพาะในเรื่องของเข้าเทศบัญญัติงบประมาณ ส่วนการ
ซื้อจะบอกและกาหนดรายละเอียด ไม่ต้องแก้ไขรายละเอียดในสภาฯ บ่อย
วิธีการงบประมาณไม่ต้องเขียนรายละเอียด กาหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องนี้ให้ดูว่าถ้าเขียนง่ายๆ และไม่ต้องเจาะจงรายละเอียดเยอะๆ ทั้งหมด
จะได้หรือไม่ ควรเขียนกว้างๆ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องนี้เห็นด้วย และการเขียนญัตติไม่ควรที่จะเขียนแบบผูกมัดเกินไป
อยากให้ทากว้างๆ อย่างที่คุยกัน เวลาที่จะซื้อก็ซอื้ ให้ชัดเจน เพราะ
คอมพิวเตอร์มีศัพท์เทคนิคเฉพาะ อ่านถูกบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดา

นายกิจจา กาละวงศ์
-ประเด็นที่จะต้องดูในงบประมาณปีต่อไปหรือครั้งต่อไป ทางกองคลัง กอง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน วิชาการฯ จัดซื้อจัดจ้างดูให้เขาตั้งแต่ต้นจึงจะไม่เกิดปัญหาในการแก้ไข
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
วิธีการงบประมาณนั้นเยอะ
-ประเด็ น ที่ ไ ด้ น าเรี ย นกั บ นายกฯ เรื่ อ งการซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
งบประมาณในครุ ภั ณ ฑ์ ใ นหมวดคอมพิ ว เตอร์ เพราะ ict ได้ เ ปลี่ ย น
รายละเอี ยดบ่ อย เหตุ ใ ดต้ อ งซื้อ ในไตรมาสที่ 2 เพราะในไตรมาสที่ 2
ในขณะที่เราทาแผนกับกระบวนการในไตรมาสที่ 2 อยู่ในเวลา ที่จะให้ซื้อ
ในไตรมาสที่ 2 คือ เรื่องของเงิน และเรื่องของเวลา เพราะ ict มีกรอบ
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง
-ขอฝากเรื่องครุภัณฑ์ ว่าครุภัณฑ์ในปี งบฯ 2562 ต่อไปต้องรีบซื้อ ถ้าหาก
จาเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดหรือราคาเปลี่ยนแปลงไปเราจะได้มีเวลา
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ -เรื่องของครุภัณฑ์ต่างๆ ที่นาเข้าที่ประชุมสภาฯ อยากให้เตรียมข้อมูลไว้
รองนายกเทศมนตรี
มีแบบมีตัวอย่างรายละเอียดให้ดู
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-งานก่อสร้างคูระบายน้าหลังหอศิลป์ จากการที่ได้ไปดูสภาพจริงปรากฏว่า
คูระบายน้ายาวกว่านั้น ถ้าหากทา 50 ม. ยังมีปัญหาอื่นต่อเนื่องรวมทั้ง
บริเวณที่นายกฯ จะตัดถนนเข้าไปหลังศิลป์ ได้ประสานกับทางกองช่างเข้า
ไปสารวจพื้นที่แล้ว และขอฝากกองช่าง เรื่องงานก่อสร้างคูระบายน้า ช่วย
เขียนญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อที่จะนาเข้าที่ประชุมสภาฯ
/นายสุรเดชา…
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นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

-ขอฝากช่างวิเชษฐ ช่วยดูเรื่องของถนนที่โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช อีก
1 – 2 เดือน จะปิดเทอม ถ้าหากปิดแล้วอยากให้เข้าไปทาถนน

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องนี้ให้ทาได้ทันที เพราะเราให้เวลาการทางาน 90 วัน เมื่อปิดเทอมแล้ว
สามารถดาเนินการต่อ มอบช่างวิเชษฐช่วยดูด้วย

นางอังคณา สืบวิเศษ
-ขออนุญาตแจ้งเรื่องโครงการที่ 108 (ตามเอกสารแนบรายงานรายจ่าย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2561) งานพาณิชย์ โครงการปรับปรุงถนนภายใน
โรงฆ่าสัตว์ 268,000 บาท ในส่วนนี้ทางกองส่งเอกสารไปแล้ว ทางกอง
ช่างดาเนินการให้แล้ว ทางผู้รับเหมาได้ดูพื้นที่จริงแล้วปรากฏว่าชารุดเกือบ
30 เมตร. ทาให้งบประมาณที่ตั้งไว้ดาเนินการได้แค่ท่อนเดียว แต่ตอนนี้ไม่
มีผู้รับเหมา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ช่วยกันดูว่าโครงการไหนที่ดาเนินการไม่ทันตามที่กาหนด ให้ตกไป จะ
โอนไปทาอะไรอย่างไรก็ลองดู
–ในส่วนของการเขียนโครงการหลายๆ โครงการทั้งหมดในปีต่อไป อย่า
เขียนให้ละเอียดจนกระทั่งมัดมือเรา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนโครงการ
ให้กว้างๆ เมื่อถึงเวลาจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์

นางนฤมล
โกมลวิวัฒน์
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

-ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม เรื่ อ งของการท าเทศบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เขามีข้อแนะนาว่าให้ใส่ว่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ ตามแบบ
ประมวลผลแบบที่ 1,2,3,หรือ 4 ตรงนี้ ราคาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแค่นั้น
-ขนาดของครุภัณฑ์ คือไม่ต้องใส่ที่มีรายละเอียดมากจนเกินไป ให้บอกว่า
“ขนาดไม่น้อยกว่า” และจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขรายละเอียดในภายหน้า

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมาย
กองช่าง
1. ทาญัตติเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม (คูระบายน้าหลังหอศิลป์)
2. มอบช่างวิเชษฐ ช่วยดูเรื่องของถนนที่โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
อีกประมาณ 1 – 2 เดือนจะปิดเทอม ประสานแจ้งผู้รับเหมา
สามารถดาเนินการต่อในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม
ทุกกอง
1. เรื่องการทาเทศบัญญัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการงบประมาณ
นั้น ควรเขียนให้มีเ นื้อหากว้า งๆ ราคาเป็น ไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด
2. ในปีงบประมาณ 2563 เรื่องโครงการที่ของบประมาณไป ของใคร
ที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบให้กองนั้นทา เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารที่
/เกี่ยวกับการ...
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เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต้ อ งมี พ ร้ อ มเรี ย บร้ อ ย และในเรื่ อ ง
คณะกรรมการต่างๆ ให้ท้องถิ่นเป็นฝ่ายดาเนินการเสนอชื่อ เพื่อให้
ทางจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
3. โครงการไหนที่ยังดาเนิน การไม่ทัน ตามที่กาหนด ให้โ ครงการนั้น
ตกไป
4. ทุ ก กองเสนอชื่ อ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เ พื่ อ
พิจารณา ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

-ตลาดสดมหาราช เมื่อถึงวันเวลาขอความร่วมมือให้พวกเราไปช่วยกันทาสี
ไปทาสีต่างๆ และรายละเอียดทางศิลปินเขาจะจัดการเอง
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.24 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกิจจา
กาละวงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

