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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562
****************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายป้อมเพชร
3. นายสุรเดชา
4. นายวิรัญ
5. นายนิกร
6. นายกิจจา
7. นายกฤษฎา
8. นายธีรวุฒิ
9. นางสาวรัตติกาล
10. นางเพ็ญจวรรณ
11. นางสาวโนรี
12. นายวิระยุทธ
13. นางรวีวรรณ
14. นายบรรจบ
15. นางสาวอ่อนภักตร์
16. นายขันติกร
17. นางสุดาชล
18. นางจุฑาทิพย์
19. นางพจนารถ
20. นางวิไล
21. นายก้องเกียรติ
22. นางสาวภาณุมาส
23. นายวรเวทย์
24. นายณฐนนท์
25. นายนพราชย์
26. นายวิเชษฐ
27. นายสมบัติ
28. นางธฤษวรรณ
29. นายสุริยา
30. นางจิรัญญา
31. นายมะยูกี
32. นายวิรัตน์

ภูเก้าล้วน
สุคนธกนิษฐ
ฟุ้งสาคร
เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
กาละวงศ์
สถิตย์ภาคีกุล
ชูศิลป์
เครือหลี
วงษ์สุวรรณ
เห้งสวัสดิ์
เดชอรุณ
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
จูฑามาตย์
สุวรรณวิหค
กาละวงศ์
เจริญสุข
กุลฉันท์วิทย์
กัลป์ยาณปัทม์
ตันตินันท์
เพ็ชรศรีเงิน
แสงศรี
สูทอก
อินทองคา
มโนศรี
ภู่ไพบูลย์
ศรีหมอก
หลานสัน
หง้าฝา
มะเซ็ง
จุติประภาค

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
/33.นาง…
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33. นางทิพวรรณ
34. นางสาวปาริชาติ
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์
2. ร.ต.ต เสริมชัย
3. นายสารัตน์
4. นางอังคณา
5. นางสาวสุวรรณี
6. นางนฤมล
7. นางสาวนภารินทร์
8. นายเกื้อกูล

มากผล
ทองชัย

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
แทนผู้อานวยการกองการศึกษา

ลีลาบูรณพงศ์
คงบัน
เกี่ยวข้อง
สืบวิเศษ
เสนีย์
โกมลวิวัฒน์
บุญเกื้อ
กุลชุมภู

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
(ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
(ไปราชการ)
รก. ผู้อานวยการกองการศึกษา
(ลา)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ - วันนี้เราก็ได้มาถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 แล้ว ซึง่ เป็นการใช้งบในส่วนของ
งบประมาณปี 2562 ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ หากไม่เร่งดาเนินการให้แล้ว
เสร็จก็จะล่วงเลยไปเบิกจ่ายปี 2563 อีก
- สาหรับในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 ที่ยังไม่ดาเนินการไม่
แล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน การก่อสร้างต่างๆ ให้เร่งดาเนินการ
เพราะหากยังไม่เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ ก็จะยึดกลับหมดไม่ให้ดาเนินการ
- ฝากผู้อานวยการทุกกอง ช่วยดูเพราะตอนตั้งงบประมาณ แต่ละกองมีความ
จาเป็ นจะต้องทาจะต้องซื้อแต่เมื่ อมีงบประมาณแล้ว ไม่รีบดาเนินการให้แล้ ว
เสร็ จ เหมือนเช่นงบปี 2561 จนถึงตอนนี้ยังไม่ดาเนินการให้ แล้ว เสร็จอีก
หลายโครงการ
- ฝากทุกคน/ทุกฝ่าย ช่วยกันสอดส่ องดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของ
บริเวณหน้าสานักงาน หน้าโรงเรียน บริเวณอาคารสานักงาน เช่น
o หน้าร้านบางนรา ตรงมุมถนนหลวงพ่อยังเอียง เป็นประติมากรรมเสา
ป้ายชื่อถนน
o บริเวณหน้าเขื่อนของเรายังมีขยะพัดมากองอยู่ริมหาด
o ทางด้านตลาดสด เขามีไลน์ตลอดเวลา รายงานการทางานทุกตอนเช้า
ทาง
o ด้านสาธารณสุขก็มี การรายงานทางไลน์จะเป็นภาพที่ปรากฎ
o เราไม่ต้องลงดูพื้นที่จริงแต่เราสามารถสั่งการได้เลย
o ผู้รับผิดชอบทางด้านกอง/ฝ่าย หากดูแล้วเราต้องสั่งการดาเนินการด้วย
ตลอดจนรองปลัด รองนายกฯ ต้องสั่งการไปเลย
/งานไทยแลนด์...
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- งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เหลือเวลาไม่กี่เดือนแล้ว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่ง
การมาว่าตอนนี้เริ่มแผ่ว ให้เราหาวิธีกระตุ้น เช่น ประชาสัมพันธ์ เข้าไปมีส่วน
ร่วมต่าง ๆ ประติมากรรมอยู่ในเขตเทศบาลหลายชิ้นงานเราต้องดูแล
- ต้นไม้กลับหัว เราจะทาอย่างไรต่อไปสาหรับในต้นที่งอกเจริญต่อ และจะทา
อย่างไรกับต้นที่ไม่งอก
- มีชิ้นงานที่สวนสาธารณะธารา
o ประติมากรรมขันหมาก มีคนไปถ่ายรูปกันมาก เราจะทาอย่างไร ฝาก
ทางกองการศึกษา กองสวัสดิการ คนที่มีถ่ายภาพเวดดิ้ง ก็ลองดูหาก
เราไปจัดให้มีการยกขันหมาก เกี่ยวกับการสมรส มันก็สามารถไปใช้
ประโยชน์ บรรยากาศก็ดี หาดทรายก็สวย อาจจะทาพิธีหมั้นตรงนั้น
อาจจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย
o ประติมากรรมเขาวงกด ที่สระน้า สร้างขึ้นด้วยไม้ ก็จะไม่คงทันถาวร
เท่าไหร่ แต่ผู้คนก็ไปใช้กันมาก อย่างลูกเสือ เนตรนารี ใช้เดินทางไกล
และให้เราระมัดระวังเรื่องของผู้คนตกลงไปด้วย
o ที่โดดถังน้าหอสูง เขาจะไปติดที่คลองสน เขาไม่ให้ติด แต่น่าเสียดาย
o สเก็ตบอด ทาเป็นลานให้เด็กเล่น เขาก็ไม่ได้ติดตั้งน่าเสียดาย ลองลอง
ดูพื้นที่ 2 ไร่ กว่า ว่าสามารถให้เด็กมาเล่นสเก็ตบอด ได้อย่างไร
o จมูก ที่สวนสาธารณะธารา
o เรือที่ยื่น กะเท่เร่ ครบ 4 เดือน เขาก็เอาคืน
o งานลอยน้าวิ่งได้ นาคากระบี่ พญานาคาหรือเรือนาคาอันดามัน ตอนนี้
วิ่งอยู่
o ที่สวนพุทธธรรม ลูกโป่งสี กลางคืนก็จะมีสีสันต์สวยงาม
o สับปะรดทองคา เพิ่งวางไป เมื่อ 2 วันที่แล้ว แนวความคิด แขวนไว้ใน
ที่สูง และ 4 เดือนก็ค่อย ๆ ห้อยลงมา แต่เมื่อติดตั้งก็ไม่ได้ห้อยแล้ว
ครบ 4 เดือนก็คิดว่าจะไว้ตรงไหนต่อไป อาจจะเก็บไว้ที่หอศิลป์ต่อไป
ซึ่งชิ้นงานไม่ใหญ่
o หากเราได้สร้างหอศิลป์นานาชาติเราจะเอาประมากรรมต่าง ๆ มาไว้
ที่นี้
o ชิ้นงานที่เราต้องทาต่อ อีก 2 ชิ้น มีดม้างฟ้า และที่วงเวียนศรีมหาโพธิ์
เป็นของ อ.กมล และศิลปินระดับโลก
นายกิจจา กาละวงศ์
ต่อไปงบประมาณจะต้องติดตามในที่ประชุมนี้ให้ งบของครุภัณฑ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ต่าง ๆ หากไม่จัดซื้อในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ตอนนี้หากไม่ซื้อจะ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ยึดคืน
- การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเรื่องเร่งด่วน หากผ่านสภาฯ ก็ให้เร่งดาเนินการได้เลย
เมื่อประชุมสภาฯ เสร็จแล้วก็ให้ดาเนินการทันที ไม่ต้องไปรอรายงานการประชุมสภา
ให้ดาเนินการได้เลย เพราะงบประมาณมีแล้ว แผนมีแล้ว ทาบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
/-งบประมาณ...
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- งบประมาณปี 2563 จังหวัดเราได้รับการพิจารณา 3 โครงการที่
- 1. ประติมากรรม
- 2. โครงการเสาไฟถนนมหาราช
- 3. รถดูดโคลน
ตัวงบประมาณเขาไม่ได้ตัดจากงบประมาณทั้งหมด 3 ร้อยกว่าล้าน แต่ในรอบถัดไป
เราน่าจะได้สัก 2 โครงการอย่างแน่นอน และทุกโครงการต้องมีแบบแปลน และ
ครุภัณฑ์จะต้องมีการเปรียบเทียบ 3 ราย เข้ามาเปรียบเทียบ โครงการที่อยู่กับกอง
ใด ให้ ก องนั้ น เป็ น เจ้ า ภาพให้ ด้ ว ย เพราะหากเราแต่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ผนงานและ
งบประมาณ จะดาเนินการไม่ทัน
- สาหรับรถดูดโคลน ขอให้เราดูให้ดี เพราะที่ผ่านมามีการร้องเรียนกันมาก เรา
ควรดาเนินการให้รอบคอบด้วย
- ในปีถัดไปหากไม่มีการเอาแบบแปลนไปเสนอ ที่ประชุมเขาจะไม่พิจารณาให้
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

สาหรับงบกลุ่มจังหวัดหากเป็นหน่วยงานของกองไหนที่รับผิดชอบ ที่ได้รับ
พิจารณาโครงการก็ให้ไปหาข้อมูลที่กองวิชาการและแผนงานหรือที่หัวหน้า
ฝ่ายแผนงานฯ ด้วย

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบและดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
1. มอบกองส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ารั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นของ
โครงการที่ 1 งานประติมากรรม
2. มอบกองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบในส่วนของรถดูดโคลน
3. มอบกองช่าง รับผิดชอบในส่วนของเสาไฟฟ้าถนนมหาราช

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายกิจจา
กาละวงศ์
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนครั้งที่ 1/2562
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 มีทั้งหมด 11 หน้า มีใครจะขอ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
แก้ไขบ้างครับ
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
ขอแก้ไขในหน้าแรกขอเพิ่มชื่อของนางสาวเกศินี เตียวย่อง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ตกไปซึ่งเข้าประชุมแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาวภาณุมาศ เพ็ชรศรีเงิน
ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 6
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
“จัดทา พรบ. ตลาด พ.ศ. 2562” เปลี่ยนเป็น “ จัดทาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาล เรื่องตลาด พ.ศ. 2562”
มติที่ประชุม

รับรอง

/ระเบียบวาระที่ 3…
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

สานักปลัดเทศบาล
ได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- เรื่องการจอดเรื อที่ท่าเทียบเรือของเทศบาล ให้ฝ่ายปกครองหารายชื่อ
ผู้ประกอบการหัวหน้าคิวเรือและตรวจสอบท่าเรือในเขตเทศบาลว่าท่าเรือ
ไหนที่ยังไม่อนุญาต แจ้งให้มาขออนุญาตให้ถูกต้อง (ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทา
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ก ารใช้ ท่ า เที ย บเรื อ ซึ่ ง ในสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาได้ เ ชิ ญ
ผู้ประกอบการเรือและผู้เที่เกี่ยวข้องมาประชุมหาแนวทางในการจัดทาร่าง
ดังกล่าว)
- สาหรับท่าเรือที่ลานวัฒนธรรมลอยน้าได้สั่งปิดไม่ให้เรือเข้าเทียบท่าแล้ว วิ่ง
ได้เฉพาะเรือ Nagabi
- การพิจารณาการตีเส้นจราจรบริเวณวงเวียนศรีมหาโพธิ์ให้มีความปลอดภัยใน
การสัญจร (เบื้องต้นได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางให้ปลอดภัยและสวยงาม
โดยที่ป ระชุมเสนอดังนี้ – จัดทาป้ายห้ ามกลั บรถภายในวงเวียนพร้อมตีเส้ น
จราจร
- จั ดทาสวนไม้ดอก ไม้ประดับ พุ่มเตี้ย เป็นรูปตัว Y ตั้งแต่ทางเข้าจากถนน
ด้านหน้าไทยโฮเต็ล ซึ่งจะทาให้เกิดความสวยงามและสามารถบังคับรถให้เลี้ยว
ไปตามทางของตัวอักษรหรือทางของสวนไม้ดอก ไม้ประดับ

นายวิระยุทธ เดชอรุณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

-สาหรับเรื่องติดตามที่ได้รับมอบหมายต้องการให้ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องหากเรื่องนั้นยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จต้องติดตามไปตลอดจนงานที่
ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น

-หากจะจัดทาสวนไม้ดอก ไม้ประดับใช้ไม้ทรงเตี้ย และเป็นรูปตัว Y
ก็ดี ทาให้รถบังคับเลี้ยวไปโดยทางที่เราทาไว้ให้โดยจัดทาทางให้ยาวสักนิด
ไปประสานกับทางกองช่างร่วมดาเนินการ
กองช่าง
-ในเรื่องขอทุ่นที่ท่าเทียบเรือปูดา และการซ่อมแซมเขื่อนบริเวณหน้าเมือง
กระบี่ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยเป็นผู้รับเหมารายเดียวกับที่อาคารหอศิลป์
รวมถึงบริเวณสี่แยกจราจรเสือเขี้ยวดาบกองช่างได้นาต้นโพธิ์ออกแล้ว
รับทราบและดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

เรื่องขอให้พิจารณาการจัดเก็บค่าบาบัดน้าเสีย แหล่งกาเนิดมลพิษประเภทที่ 1
(กองช่าง)

นายสมบัติ
ภู่ไพบูลย์
รก.หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

-เรื่องขอให้พิจารณาการจัดเก็บค่าบาบัดน้าเสีย แหล่งกาเนิดมลพิษ
ประเภทที่ 1 คือ (บ้านพักอาศัย ) เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสี ย
ภายใน วันที่ 1 ม.ค.2562 และขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลเมืองกระบี่
/พิจารณา...

6

พิ จ ารณาแนวทางการจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มน้ าเสี ย แหล่ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ
ประเภทที่ 1 แล้วทาง อจน.จึงจะจัดเก็บและจัดทาฐานข้อมูลผู้ใช้น้ารวมถึง
ใบแจ้งหนี้ให้แล้วเสร็จทันกาหนดเริ่มการจัดเก็บฯ ดังกล่าวต่อไป
-อัตราค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมแหล่ งกาเนิดมลพิษ ประเภทที่ 1 อยู่ที่ 3
บาท/ลบ.ม.
-อัตราค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมแหล่งกาเนิดมลพิษ ประเภทที่ 2 อยู่ที่ 3.5
บาท/ลบ.ม.
-อัตราค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมแหล่ งกาเนิดมลพิษ ประเภทที่ 3 อยู่ที่ 4
บาท/ลบ.ม.
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่ อ งนี้ เ ขาก าหนดว่ า อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มบ้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย จะเริ่ ม เก็ บ
ค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้นไป

นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-แหล่งกาเนิดมลพิษประเภทที่ 2 และ 3 เก็บครบถ้วนแล้วหรือไม่ อัตรา
การจัดเก็บตามอัตราของน้าประปาใช่หรือไม่ หากใช่น้าที่เราใช้และน้าที่เรา
ทิ้งนั้นจะไม่เท่ากัน อัตราส่วนเราไม่ได้เก็บตามที่ลูกบาศก์เมตร น้าดีและน้า
เสียอัตราจะไม่เท่ากัน

นายสมบัติ
ภู่ไพบูลย์
รก.หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

-อัตราค่าธรรมเนียมที่ค้างเก็บเกือบ 50% และได้เร่งรัดไปแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-การเก็บค่าธรรมเนียมนั้น ต้องเก็บตามมิเตอร์ใช้เท่าไหร่เก็บเท่านั้น

นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องนี้ควรนามาพิจารณาอีกครั้ง น้าดี/น้าเสียนั้น ไม่ควรเอามาจากมาตร
น้ามิเตอร์

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องนี้ค่อยหารือกันอีกครั้ง ให้นากลับไปดูว่าในส่วนของการพิจารณาใน
การใช้ น้าเข้าที่ใช้และน้าทิ้งสอดคล้องกันหรือไม่ ให้ลองดู ใช้ไปกี่ลูกบาศก์
ก็คิดตามนั้น ควรนัดประชุมเฉพาะเรื่องอีกครั้งและแจ้งรองป้อมเพชรทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ อ งขอให้ พิ จารณาการจั ดเก็ บ ค่ า บ าบั ดน้ าเสี ย แหล่ง ก าเนิ ด มลพิ ษ
ประเภทที่ 1 ให้นัดประชุมเฉพาะเรื่องอีกครั้ง

เรื่องรายงานผลการประชุมซักซ้อมแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายณฐนนท์ สูทอก
-ระเบียบวาระที่ 5เรื่องรายงานผลการประชุมซักซ้อมแนวทางการ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” และระเบียบวาระ
ที่ 6 เรื่ อ งรายงานผลการประชุ ม ซั ก ซ้ อ มแนวทางการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก าร 60 วั น “แยกก่ อ นทิ้ ง ” ผ่ า นระบบวี ดิ ทั ศ น์ ท างไกล
(Video Conference) 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน สรุปดังนี้
/1.กระทรวง...
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1.กระทรวงมหาดไทยขอปรับชื่อจากเดิม แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อน
ทิ้ง เป็น “แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง”
2.กาหนดให้ อปท. ดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสร้างการรับรู้
ส่งเสริมการสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง ใช้หลักการ 3Rs
3.ให้ อปท. กาหนดแนวทางหรือวิธีการจัดทาสัญลักษณ์ ขยะแยกประเภท
เช่ น การถุง ขยะสี แ ยกประเภท/ใช้ ส ติ๊ ก เกอร์ สี แ ยกประเภทติด ที่ ถุ ง ขยะ
จัดทาถังขยะแยกประเภทและนาไปวางในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อย 2 ถัง
4.อปท. จัดทาประกาศหลักเกณฑ์ วันเวลาในการเก็บขน ระบบขนส่งขยะ
วิธีการคัดแยกขยะ เส้นทางกาเรก็บขนขยะ และจุดรวมรวบขยะรวมถึงขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน การจัดการขยะอินทรีย์ โดยรณรงค์
ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะทุกครัวเรือน หากครัวเรือนไม่มีถังขยะจริงๆ ให้
อปท.กาหนดจุดพื้นสาหรับรวบรวมขยะของชุมชน
5.จัดทาประชุมชี้แจงให้ทราบในการ แยกก่อนทิ้ง
6.จัดทา Big Cleaning
7.จัดทาบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะ ในวันที่ 9 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา
ทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้ดาเนินการกิจกรรมสร้างการรับรู้แยกก่อนทิ้ง ณ
สวนสาธารณะธาราแล้ ว และในส่ ว นนี้ ท างจั ง หวั ด ขอความร่ ว มมื อ ให้
เทศบาลเมืองกระบี่จัดทาบันทึกข้อตกลง และส่งให้ทางจังหวัด ทราบเพื่อ
จั ง หวั ด จะด าเนิ น การก าหนดวั น เวลา ในการลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
โครงการดังกล่าวต่อไป
-จากการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมได้ยกตัวอย่าง เมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม คือจังหวัดลาพูน มีการจัดการขยะอินทรีย์ทุกๆ ครัวเรือนจะ
มีถัง ขยะเปีย ก 100% มี การรณรงค์ ล ดการใช้ โ ฟม ถุงพลาสติ ก จัด ทา
MOU กับห้างสรรพสินค้าหลักๆ ในจังหวัด
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ปริมาณขยะจากเดิมของเขา 90,000 ตัน ลดลงเหลือ 80,000
ตัน ค่าใช้จ่าย 89 ล้านบาท ตอนนี้ลดลงเหลือ 68 ล้านบาท เงินของเขา
ลดลง 21 ล้านบาท
-เป้าหมายของเรา คือ เรื่องของเตาเผาขยะ แต่เตาเผาขยะของเรานาเข้า
เตาเผาหมด ไม่ได้แยกขยะ มีเท่าไหร่ก็ใส่เตาเผาทั้งหมด
-ในส่ ว นของเราสามารถดาเนิน การ ทาในส่ ว นที่จาเป็น ต้องทา เช่น ใน
สถานศึกษา ชุมชน สานักงาน เป็นต้น เพื่อเป็นตัวอย่าง
-เรื่องของการประกวดธรรมาภิบาล ที่เลือกส่งประกวด คือ เกี่ยวกับเรื่อง
อปพร. และของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมฯ
-การเลือกตั้ง สส. จะเลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค. พ.ศ. 2562 ต้องเตรียมการ
เลือกตั้ง กอง/ฝ่ายต่างๆ เรื่องของหน่วยเลือกตั้ง ทางสานักปลัดดาเนินการ
รวมถึงงานทะเบียนฯ ด้วย

8

-ในวันพรุ่งนี้ เขาจะมาร่วมประชุมเพื่อรายงานการศึกษาสภาพแวดล้อม
บริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยรวมจังหวัดกระบี่ มีหลายกลุ่มหลายภาค
ส่วนเข้าร่วม ขอให้เราเตรียมเอกสารดังกล่าวให้พร้อม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

รับทราบ และดาเนินการทาในส่วนที่จาเป็นต้องทา เช่น ในสถานศึกษา
ชุมชน สานักงาน เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ในส่วนของนวัตกรรมการประกวดธรรมาภิบาล มี 2 โครงการ ที่จะต้องทา
และต้องเลือกส่งเข้าประกวด คือ เรื่องของ อปพร. และของศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมฯ จะต้องนามาพิจารณากันอีกครั้ง ทางรองกิจจาได้เสนอให้ส่ง
เรื่อง อปพร. เพราะเทศบาลเราได้รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น 2 ปีซ้อน แต่
อปพร. มีทั้งประเทศ ส่วนของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมฯ เป็นงานใหญ่ทั้ง
ประเทศที่มีอยู่ที่เดียวที่ได้จัดงานศิลปะระดับโลก และศูนย์ฯ ของเราเป็น 1
ใน 3 ของประเทศที่เป็นเมืองศิลปะ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องการเตรียมการเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 24 มี.ค. พ.ศ.2562 ในส่วน
กอง/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอให้เตรียมการให้เรียบร้อยงานทะเบียนราษฎรต่างๆ
เรียบร้อยหรือไม่ หรือมีใครท่านใดที่จะสอบถามแจ้งเพิ่มเติมก็ขอเชิญ

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -ท่านรองกิจจา ได้ฝากให้ผมแจ้งที่ประชุม ว่าพรุ่งนี้รองกิจจาได้นัดหมาย
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หัวหน้าสานักปลัด หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ กอง
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม รวมถึ ง นิ ติ ก รและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประชุ ม เพื่ อ
เตรียมการรับการเลือกตั้งในพรุ่งนี้ เวลา 08.30 น. ณ ห้องรองกิจจา
นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ -เรื่องการเตรียมการเลือกตั้ง สส. รับแจ้งจากสานักทะเบียนกลาง ว่าวัน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ สุดท้ายที่กาหนดหน่วยเลือกตั้งเป็นวันที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2562 และวัน
สุดท้ายในการแจ้งรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ไปยังเจ้าบ้านต่างๆ ในวันที่ 3 มี.ค. พ.ศ.
2562
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องนี้ขอหารือทางนิติกรช่วยดูระเบียบให้ผม เพื่อให้วางตัวเป็นกลางตาม
หนังสือสั่งการ ว่าผมจะต้องทาอย่างไรหรือไม่อย่างไร หรือถ้าหากลากิจ จะ
ลาได้หรือไม่

นายวิรัตน์
ผอ.ร.ร.ท.4

จุติประภาค

-งบปี 2561 ของโรงเรียนเทศบาล 4 เงินเหลือจ่ายที่จะดาเนินการทา
ถนนที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว 1.1 ล้านบาท ขอฝากที่ประชุมช่วยติดตามด้วย
ถ้าหากเป็นงบของปี 2561 เป็นเงิน ที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องการตีเส้นจราจรตามจุดเสี่ยงต่างๆ รวมถึงบริเวณไหนที่ เลือนรางให้
ดาเนินการตีสีเส้นให้เรียบร้อย จุดใดที่กาหนดใหม่ให้รวบรวมข้อมูลไว้

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ขอปรึกษาหารือกัน
ล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้เตรียมการในการเสนอชื่อบุคคล พิจารณาการ
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แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ควรจะคุ ย กั น ในเบื้ อ งต้ น ก่ อ น ในส่ ว นของการ
ตัดสิ นใจอย่างไรรอท่านนายกฯ อยากให้ แต่ละกองกลับไปเตรียมการไว้
ล่วงหน้า
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

-การตีเส้นจราจรตามจุดเสี่ยงต่างๆ ได้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในส่วนของบริเวณย่านการค้ามหาราชทั้งหมดที่ได้รับ
การร้องเรียนมา ได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
1.ย่านการค้า ถนนมหาราช ซอย 3 – 7
2.ตลาดซิตี้
3.หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
4.ถนนที่มจี ุดเสี่ยงต่างๆ
-ได้ขอความอนุเคราะห์ ทางกองช่างประมาณการ ขณะนี้คืบหน้าไปกว่า
80% แล้ว

นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -สืบเนื่องจากที่ท่านนากยกฯ ได้มอบหมายให้ดูข้อกฎหมาย เรื่อง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตาม พรบ.การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งฯ พ.ศ.2560
ประกอบกั บ ระเบีย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยการจัด ซื้อ จั ดจ้ างฯ พ.ศ.
2560
-ตามคานิยามของ พรบ.ดังกล่าว “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้มีหน้าที่
เกี่ย วข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ มีอานาจให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
-“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ดาลงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่ง
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หากเป็ น เทศบาลของเรา คื อ
ผู้อานวยการกองคลัง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมาจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นเจ้าหน้าที่ (บุคคลอื่นๆ ตามที่นายกฯ มอบหมาย)
-เทศบาลสามารถแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ค นอื่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่
ผู้อานวยการกองคลัง ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหนี้ที่ได้ และสามารถแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการในกอง/ฝ่าย อื่นๆ เพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้างได้
-สาหรับในส่วนของจังหวัดกระบี่ที่ได้ประสานไปยัง อปท. ต่างๆ มี
ตัวอย่าง คือ เป็นของเทศบาลตาบลกระบี่น้อย (ตามเอกสารแนบ)
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องนี้เห็นด้วยตามเสนอ เพื่อจะให้นายกฯ ตัดสินใจได้เร็วขึ้น ขอเสนอว่า
ควรให้ทาง ผอ.กอง ต่างๆ พิจารณาว่าจะแต่งตั้งให้ใครเป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุรวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนของวงเงินที่จะอนุมัติ หรือที่จะ
มอบหมาย ให้กับหัวหน้าของกองดาเนินการแค่ไหนอย่างไรให้ทาเป็นตุ๊กตา
มาเพื่อให้นายกฯ ดูตัวอย่างและตัดสินใจต่อไป

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-ในฐานะที่นิติกรเป็นเจ้าของเรื่องให้ยกร่างเรื่องนี้มาดู ว่ามีใครอย่างไรบ้าง
และให้เสนอมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณา
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นายวิรัตน์
ผอ.ร.ร.ท.4

จุติประภาค

-ขอแจ้ งหัว หน้าส่ วนราชการฯ ทุกท่าน เรื่องการรับเด็ก ๆ เข้าเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล 4 ปีการศึกษา 2562 เด็กอนุบาล 1 เด็กเกิดปี พ.ศ.
2558 หากท่านผู้ใดที่มีลูกหลานที่เกิดช่วงปี พ.ศ.ดังกล่าว ถ้าหากสนใจให้
แจ้งความจานงไว้ก่อน

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
-มอบงานนิติกร ดาเนินการในส่วนของการประกวดธรรมาภิบาล และนัด
ประชุมเพื่อพิจารณานวัตกรรมในการส่งเข้าประกวด
-มอบงานนิ ติ ก ร ร่ า งค าสั่ ง เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ตลอดจนวงเงินที่ท่านนายกฯ
จะพิจารณาอนุมัติ
****************************

เลิกประชุมเวลา 10.44 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกิจจา
กาละวงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

