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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
2. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
3. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
4. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
5. ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
6. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
7. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
8. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
9. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
10. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
11. นางอังคณา
สืบวิเศษ
12.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
13.นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
14. นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
15. นายเกื้อกูล
กุลชุมภู
16.นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
17.นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
18.นางรวีวรรณ เต็มชื่น
19.นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
20. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
21. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
22. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
23. นาจุฑาทิพย์ เจริญสุข
24. นางสุดาชล
กาละวงศ์
25. นางพจนารถ กุลฉันวิทย์
26. นางวิไล
กัลป์ยาณปัทม์
27. นายณฐนนท์ สูทอก

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
/รายชื่อผู้ไม่มาประชุม...
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28. นายวิริยะ
เดชผล
29. นางอินทิรา
เพ็ชรทอง
30. นางสาวสายใจ ธรรมาวุธ
31. นายสุริยา
หลานสัน
32. นายนพราชย์ อินทร์ทองคา
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายกิจจา
กาละวงศ์
3. นายวิรัตน์
จุติประภาค
4. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
5. นางสุวรรณี
คงสอน
6. นายวรเวทย์ แสงศรี
7. นายวิระยุทธ เดชอรุณ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
รอง ผอ. โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
รอง ผอ. โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
รก. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ (ไปราชการ)
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ (ไปราชการ)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ (ลาพักผ่อน)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(ไปราชการ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ ด้วยท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ข้าพเจ้าได้เปิดประชุมก่อน และสาหรับวันนี้มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1. เรื่องบ่อขยะของเทศบาล ตามที่ไปทาประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2560 และได้ สั ญ ญาที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ กั บ ทางชาวบ้ า นไว้ โดยมี
ระยะเวลา จานวน 3 เดือน ตอนนี้เหลือเวลาอีก 1 เดือนก็จะครบตาม
สัญญา โดยเบื้องต้นก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นก็ได้ทดลอง
ปา EM บอล เพื่อดับกลิ่น และได้สอบถามจากผู้มีประสบการณ์หลาย ๆ
ฝ่ายเรื่องการกาจัดกลิ่น โดยบางแห่งก็บอกว่าให้เอาน้าในบ่อน้าเสี ยที่บ่อ
ขยะ ขึ้ น มาฉี ด บนบ่ อ ขยะก็ ส ามารถดั บ กลิ่ น ได้ และยั ง มี บ ริ ษั ท ที่ ม า
ประชาสัมพันธ์น้ายาที่สามารถดับกลิ่นขยะได้ โดยให้ทางกองช่างและกอง
สาธารณสุขฯ ทดลองนาไปใช้ก่อน หากได้ผลก็จะได้ดาเนินการจัดืื้อต่อไป
2. สาหรับเรื่องขอสุนัขก็ให้ทางชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลและหากจับมาให้
ทางเทศบาลก็จะให้ค่าดาเนินการ
/3.และใน...

3

3. และในวันนี้ก็ได้มีนักเรียนบ้านในช่อง โดยคณะครูได้นานักเรียนมาทั ศน
ศึกษาดูงานที่บ่อขยะ โดยการเดินเท้ามาจากโรงเรียนและมาทางด้านหลัง
ของบ่อขยะ และทางเทศบาล โดยรองนายกเทศมนตรีป้อมเพชร ได้ให้
การต้อนรับและเล่าประวัติความเป็นมาของเทศบาล ประติมากรรม ศูนย์
วัฒนธรรมอันดามันและได้ให้ทางผู้อานวยการกองช่าง ได้อธิบายการกาจัด
ขยะให้นักเรียนได้รับฟังและรับทราบ
4. ได้แจ้งเรื่องการทาประชาพิจารณ์บริเวณจุดกลับรถถนนอุตรกิจเทศบาลเรา
มีเหตุและผลที่ต้องทาจุดกลับรถดังกล่าว โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ แต่
ไม่สามารถแจ้งให้ประชาชนทราบได้
5. จากที่ได้ทาคูระบายน้า และทางเท้า บริเวณถนนกระบี่ โดยมีเจ้าภาพหลัก
คือ ทางหลวงชนบท ส่วนเทศบาลเมืองกระบี่ จะมีช่างควบคุมงานเข้าไป
ดูแลให้ ดาเนินการไปตามแบบแปลน แต่จะมีปัญหากับชาวบ้านในเรื่อง
ต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น ควรหาทางประชาสัมพันธ์หรือทาความเข้าใจกับ
ชาวบ้านให้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่มีปัญหากับคนของเทศบาลโดยเฉพาะช่าง
ควบคุมงาน
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ทางเทศบาลเราได้ถูกจัดอันดับให้เป็นเมือง 1 ใน 3 ของศิลปะ ในเร็วๆ นี้
จะมีการจัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale 2018 และนายกฯ
มีเจตนาอยากให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้รับรู้รับทราบข้อมูล ที่เกี่ยวกับ
งานศิล ปะว่ามีอะไรอย่างไรบ้าง ืึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะไม่ค่อยมีคนเข้าไปที่
ศูนย์ฯ ในการเข้าชมครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 ครั้ง ตามกาหนดการคือ
1. วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2561 แบ่งเป็นภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 น. –
12.00 น. จะเป็นข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปทุกคน ที่ปฏิบัติงานอยู่บนสานักงาน
-ภาคบ่ายเวลา 12.30 น. – 16.00 น. จะเป็นข้าราชการ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทุกคน ที่ปฏิบัติงานอยู่ ภาคสนามและ
นอกสานักงาน
-วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 2561 08.30 น. – 12.00 น. จะเป็นข้าราชการครู
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทุกคน
-ให้ผู้อานวยการกองทุกกองดูแลและกากับพนักงานของท่านในการเข้า
เยี่ยมชม
2. วั น ที่ 17 – 22 ก.พ. 2561 เทศบาลได้ ด าเนิ น การจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์เป็นกานแสดงการวาดภาพของศิลปิน
/แห่งชาติ…
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แห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ รวมทั้งหมดมี 79 คน โดยคณะจะเดินทาง
มาถึ ง วั น ที่ 17 ก.พ. 2561 และ 18 – 20 จะท า workshop
ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ 6 ท่าน ศิลปินไทย 14 ท่าน อเมริกา 12
ท่าน อินเดีย 3 ท่าน เกาหลี 4 ท่าน เยอรมัน 1 ท่าน อินโดนีเืีย 1 ท่าน
อิตาลี 2 ท่าน ญี่ปุ่น 3 ท่าน มาเลเืี ย 2 ท่าน เม็กืิโก 2 ท่าน เนปาล 4
ท่าน โปแลนด์ 3 ท่าน เวียดนาม 3 ท่าน ส่วนวันที่ 21 – 22 ก.พ. 2561
จะเดินทางกลับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 14 หน้า
และให้ ทุกท่านช่ว ยดูรายละเอียด และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมบ้างครับ ขอเชิญครับ และขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 2
และหน้ าที่ 3 ในรายชื่อของนายประพันธุ์ ศรีสุ ว รรณ เปลี่ ยนเป็น ชื่ อ
นายกิจจา กาละวงศ์ รองปลัดเทศบาล

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ มีท่านอื่นอีกไหมครับที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุม หากไม่มีถือว่า
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทีป่ ระชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

นายธีรวุฒิ ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ได้ให้กอง/ฝ่าย รายงานผลการดาเนินการ งานตามที่ได้รับมอบหมาย
ในส่วนของกกองวิชาการฯ เรื่องของน้ามัน สอบสวนครบทุกปากแล้ว
ขณะนี้ กาลังรอสรุปสานวน และ จะเรียกเพิ่มเติมในรายบุคคล
สานักปลัดเทศบาล
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
1. การจัดระเบียบการจอดรถยานยนต์ที่แฟลตเทศบาล ขณะนี้ กาลัง
ออกแบบ
/2.จัดืื้อ...
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2. จัดืื้อจัดจ้างป้ายจราจร และไฟกระพริบ รอนายกเทศมนตรีลงนาม
3. ตั้งงบประมาณเพื่ อติด ตั้ง กล้ องวงจรปิด แบบไร้ส าย บนถนนอุตรกิ จ
ประมาณการแล้ว และจะนาเข้าแผนเพื่อจัดหางบประมาณต่อไป
4. มอบงานการเจ้าหน้าที่ ส ารวจพนักงานจ้างที่มีวุฒิ การศึกษาของทุก
กอง/ฝ่าย เพื่อนามาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจ้างตามวุฒิการศึกษา
อยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อและจะนัดประชุมติดตามอีกครั้ง
5. จัดทาป้ายประกาศ “ระวังลื่น” ทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ ขณะนี้
ทางร้านที่รับผลิตกาลังผลิตป้ายอยู่และคาดว่าสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องการตีเส้นจราจร แก้ไขเส้นจราจรที่หน้าธนาคารกสิกรไทย เดิมกว้าง 4
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เมตร. แต่จะให้เหลือเพียง 3 เมตร. หรือ 2.5 เมตร. เพราะกว้าง 4 เมตร.
ใหญ่เกินไป จะเหลือระยะห่างกันมากทาให้รถจอดได้น้อยคัน
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

กองช่าง
1. ออกแบบการจอดรถจักรยานยนต์หลังอาคารแฟลตทุกหลัง ทางสานัก
ปลัดได้เรียนแจ้งในที่ประชุมไปแล้ว
2. สารวจและเพิ่มแสงสว่างไฟฟ้า ถนนอุตรกิจและเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็น
หลอด LED และนาไฟแสงจันทร์เข้าข้างใน เป็นนโยบายที่จะตั้งแผนเพื่อ
ด าเนิ น การของบประมาณจากกลุ่ ม จั ง หวั ด หรื อ การท่ อ งเที่ ย วต่ อ ไปใน
อนาคต หากใช้งบประมาณของเทศบาลคงไม่เพียงพอ ในส่วนนี้ได้สารวจ
ทุกเส้นทางแล้วและได้ของบฯ ไปในหลายๆ ส่วนแล้ว คาดว่าจะต้องใช้งบฯ
ถึง 15 ล้านบาท เพราะหลอดไฟ LED หลอดละ 8,000 – 15,000 บาท
ขึ้นอยู่กับคุณภาพและกาลังวัตต์
3. ติดตั้งต่อสายระบบไฟฟ้าแบบต่อตรงที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กของกล้องวงจร
ปิดที่ประติมากรรมปูดาและไม้มะหาด ในส่วนนี้ช่างกมลดาเนินการสอบ
ราคาอยู่
4. สารวจและแก้ไขปัญหาคูระบายน้าในวัดปานุราช ในส่วนนี้ไม่ใช่ในวัดแต่
จะเป็นบริเวณถนนด้านหน้า ท่อระบายน้าไปอยู่กลางถนน ต้องสารวจและ
ดึงระบบน้ามาอยู่ในแนวขอบทาง และแจ้งช่างไปแล้ว ว่าให้ ไปส ารวจใน
ภาพรวมให้ครบทั้งหมด และต้องทาให้เต็มรูปแบบ
ข้อที่ 3 เรื่องติดตั้งต่อสายระบบไฟฟ้า ไม่แน่ใจว่าเข้าใจตรงกั นหรื อ ไม่
เพราะตรงนี้เป็นแค่การต่อสายไปอย่างเดียว ไม่ต้องใช้ปลั๊ก เป็นการต่อตรง
ไปในอาคารท่องเที่ยว ไม่ต้องไปสารวจไม่ต้องหาราคา
/นายป้อมเพชร...
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ CCTV ในอาคารท่องเที่ยวจะมีปลั๊ กอยู่ให้เสียบ เมื่อมีคนเข้าไปจะดึงปลั๊ ก
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นั้นออกและนาปลั๊กอื่นเสียบไปแทน หุงข้าวบ้าง ต้มน้าบ้าง CCTV ก็ไม่
ทางาน ต้องเพิ่มปลีกอีกสักหนึ่งปลั๊ก และเรื่องกุญแจตามห้องอาคารต่างๆ
ควรเก็บไว้ที่งานป้องกันฯ สัก 1 ชุด เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้งานเพราะจะ
มีเจ้าหน้าที่อยู่ 24 ชั่วโมง
กองวิชาการและแผนงาน
นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
1.เรื่องโครงการก่อสร้าง OTOP อันดามัน ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 โดย
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ืื้อือง วันที่ 2 ก.พ. 2561 และวันที่ 5 ก.พ. 2561 จะลงนามในสัญญา
ในส่วนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมพิจารณาประกวดราคา
2.การทาประชาพิจารณ์ ในวันที่ 31 ม.ค. 2561 เรื่องจุดกลับรถบริเวณ
ถนนอุตรกิจ ดาเนินการแล้ว
กองสาธารณสุขฯ
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

1.มอบกองสาธารณสุขฯ พิจารณาว่า พ.ร.บ. ตลาด มีข้อที่จาเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงใหม่หรือไม่ จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง จะทาบันทึกขอ
เปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.ตลาดต่อไป
2.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
และประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ทาหนังสือถึงกอง
วิชาการฯ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์กับพนักงานเทศบาลทุกคน และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล ในส่วนของคณะกรรมการในภาพรวมของ อปท. เนื่องจากมี
คณะกรรมการอยู่ 2 ส่วน คือ
-ผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 2 คน เป็นกรรมการ
-ประธานคณะกรรมการเครือข่าย อถล. เป็นกรรมการด้วย ใน 2 ส่วนนี้
ต้องได้รับรายละเอียดจากท้องถิ่นจังหวัดและอยู่ในช่วงของการดาเนินการ
ประสานอยูจ่ ึงจะสามารถดาเนินการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการระดับท้องถิ่น
ได้

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

เรื่อง พ.ร.บ. ตลาด ดาเนินการยกร่างได้ และจะประชุมเฉพาะเรื่องของ
ตลาดสักที

/กองส่งเสริม...
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นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
สาหรับเรื่องรับมอบครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่
สามารถรับมอบครุภัณฑ์ได้ ในส่วนนี้ต้องทาญัตติเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล

- ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทาบันทึกขอเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.ตลาด
- กองสาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทาหนังสือถึงกองวิชาการฯ เรื่องของ
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน
เทศบาลทุกคน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้ทราบ
- กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ทาญัตติขอความเห็นชอบรับ
มอบครุภัณฑ์เพื่อนาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต่อไป
- ทุกกอง/ฝ่าย สารวจบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ
ให้ครบถ้วน และนัดประชุมติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25592561

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-งบประมาณปี 2559 โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟ
จราจรสุริยเทพ จานวนเงิน 2,500,000 บาท ช่วยตรวจสอบด้วยว่าสิ้นสุด
การกันเงินเดือนไหน
-งบประมาณปี 2560 ให้ดูแผนจัดหาพัสดุด้วย นาแผนมาดูและปรับแผน
ให้ทาแบบแปลนแล้วจะทาสัญญา

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ทางกองช่างได้ทาการขยายเวลาแล้ว เดือนกันยายน 2561 นี้ ต้องขยายได้
อีก 6 เดือน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ให้เพิ่มแผนการดาเนินงานเมื่อไหร่ ในส่วนนี้มอบกองคลัง
-เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการส่งงาน ถ.กระบี่ ได้แจ้งผู้รับเหมาเรื่อง ทางเข้า –
ทางออก ให้กับชาวบ้าน
-ประกาศจากประปาว่าเทศบาลทาท่อแตก ทาให้น้าไม่ไหล

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องคูระบายน้าในส่วนนี้เราต้องรับผิดชอบ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ -เรื่องหนังสือของการประปา ที่สื่อสารออกไปแล้วประชาชนรับรู้รับทราบ
ในข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนั้นว่าเทศบาลได้ขุดไหล่ทางทาคูระบายน้านั้น ให้ทาง
กองช่าง ทาหนังสือ 3 ฉบับ
/1.1 ทาหนังสือ…
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นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

1.1 ทาหนังสือถึงการประปา 1 ฉบับ
1.2 ทาหนังสือถึงสื่อมวลชน 1 ฉบับ
1.3 ทาหนังสือถึง ทช. ออกแถลงการณ์ในนามของเทศบาลเพื่อแก้ไข
ข่าวสาร 1 ฉบับ
ได้รายงานติดตามรายการค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-รายการที่ 1 โครงการเก้าอี้สานักงาน (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 2 โครงการเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดา
มัน (รอให้โ ครงการก่อสร้ า งต่อเติมอาคารพื้น ระหว่า งอาคาร A และ
อาคาร C เสร็จ)
-รายการที่ 3 – 11 โครงการค่าครุภัณฑ์การศึกษา 9 โครงการ (คืน
เอกสารให้กอง ตรวจสอบหนังสือ แต่งตั้งผู้แทนจาหน่าย คณะกรรมการ
จะส่งคืนกองวันที่ 9 ก.พ.2561)
-รายการที่ 12 โครงการค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
จานวน 5 เครื่อง ของกองสาธารณสุขฯ (แจ้งให้มาทาสัญญา)
-รายการที่ 13 โครงการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง
ของกองการศึกษา (เสนอเอกสารรายงานขอซื้อครั้งที่ 2)
-รายการที่ 14 โครงการรถบรรทุกดีเืล (ประกาศผู้ชนะแล้ว/ทาสัญญา
วันที่ 22 ก.พ.2561)
-รายการที่ 15 โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ กอาคารเชื่อมระหว่ าง
อาคารเรียน 2 (ส่งงานแล้ว ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2561)
-รายการที่ 16 โครงการปรับปรุงอาคารโดเรม่อน ศูนย์เด็กเล็ก (ประกาศผู้
ชนะแล้วรออุทร 7 วัน/จะทาสัญญา วันที่ 22 ก.พ. 2561)
-รายการที่ 17 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และ C
(พิจารณาผลแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2561/ประกาศผู้ชนะ/รออุธร/จะทา
สัญญา 19 ก.พ. 2561)
-รายการที่ 18 โครงการรถขุดตีนตะขาบ (ตรวจรับ 8 ก.พ. 2561)
-รายการที่ 19 โครงการค่าจัดืื้อชุดป้ายไฟ LED แบบพกพา (วางฎีกา)
-รายการที่ 20 - 21รถบรรทุก (ดีเืล) (พิจารณาแล้ว/ประกาศผู้ชนะ/
รออุธร/ทาสัญญา 13 ก.พ. 2561)
-รายการที่ 22 โครงการหลังคารถกระบะ (ตรวจรับแล้ว)
-รายการที่ 23 โครงการประติมากรรมจระเข้ตัวสุดท้าย (รอรายละเอียด
จากศิลปิน)
/-รายการที่…

9

-รายการที่ 24 - 25 โครงการก่อสร้างถนนห้วยน้าแดงือย 10 และ
ปรับปรุงถนนละงู ือย 5 (ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้)
-รายการที่ 26 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนละงู (ทาสัญญาแล้ว เมื่อ
วันที่ 6 ก.พ. 2561)
-รายการที่ 27 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสถานี บขส. จังหวัดกระบี่
(คณะกรรมการพิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ 13 ก.พ. 2561)
-รายการที่ 28 โครงการก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวน
พฤกษาสวรรค์ (ยกเลิกประกาศ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 ส่งคืนกองช่าง
วันที่ 7 ก.พ.2561/กองช่างจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16
ก.พ.2561)
-รายการที่ 29 - 32 โครงการก่อสร้างถนนคู่เมือง ือย 7 , โครงการ
ก่อสร้างถนนห้วยน้าเขียวือย 2 , โครงการปรับปรุงถนนสาราญ , โครงการ
ปรับปรุงถนนกระบี่ ือย 20 (ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้)
-รายการที่ 33 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
สวนสาธารณะธารา (ประกาศยกเลิก เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2561 กอง
สวัสดิการจะส่งเอกสารให้กองช่างทบทวนราคากลางใหม่วันที่ 8 ก.พ.
2561 /กองช่างดาเนินการให้ภายในวันที่ 20 ก.พ.2561)
รายงานรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
-รายการที่ 1 – 10 ของสานักปลัด โครงการเก้าอี้สาหรับใช้ประชุม 200
ตัว ,โต๊ะรับประทานอาหาร 40 ตัว ,โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด ,โต๊ะอเนกประสงค์
60 ตั ว ,พั ด ลมติ ด ผนั ง 15 ตั ว ,พั ด ลมเพดาน 2 ตั ว ,เครื่ อ งเสี ย งห้ อ ง
ประชุม 2 ห้อง ,เครื่องพิมพ์ชนิดเลเือร์หรือชนิด LED 2 เครื่อง ,เครื่อง
สารองไฟฟ้า 800 VA 6 เครื่อง ,โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อถนน
และือนในเขตเทศบาล (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 11 – 13 งานป้องกันฯ โครงการเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ,
เก้าอี้มีพนักพิง 4 ตัว ,เครื่องสูบน้าชนิดไดโว่ 6 ชุด (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
รายการที่ 14 งานป้องกันฯ สายส่งน้าดับเพลิง (ตรวจสอบใบเสนอราคา/
วันที่ 20 ก.พ.2561)
-รายการที่ 15 – 17 งานเทศกิจ โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ,
เครื่องสารองไฟ 1 เครื่อง ,เครื่องพิมพ์ชนิดเลเือร์หรือชนิด LED 1 เครื่อง
(กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 18 – 57 โครงการต่างๆ (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
/-รายการที่…
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-รายการที่ 58 – 59 โครงการรถเข็นอเนกประสงค์ แบบตะแกรงเหล็ก 1
คัน และแบบล้อสูบลม 1 คัน (ส่งมอบของ)
-รายการที่ 60 โครงการ ถังต้มน้าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส 1 ถัง (ประกาศผู้
ชนะ/ทาสัญญา 9 ก.พ. 2561)
-รายการที่ 61 - 66 โครงการของกองการศึกษา (จัดทารายงานขอซื่อ/
ทาสัญญา วันที่ 20 ก.พ.2561 )
-รายการที่ 67 – 69 งานระดับก่อนวัย (ประกาศแผนแล้ว/ประกาศร่าง
วันที่ 20 ก.พ.2561)
-รายการที่ 70 – 74 งานระดับก่อนวัย (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 75 – 80 งานระดับก่อนวัย (ทาสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ.
2561)
-รายการที่ 81 – 87 งานระดับก่อนวัยและ รายการที่ 88 งานระดับมัธยม
(กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 89 – 96 งานระดับมัธยม (คืนกองตรวจสอบหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจาหน่าย/คณะกรรมการจะส่งเอกสารคืนกองภายในวันที่ 9 ก.พ.
2561)
-รายการที่ 97 งานระดับมัธ ยม โครงการโต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน
จ านวน 1 ตั ว (คื น กองตรวจสอบหนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนจ าหน่ า ย/
คณะกรรมการจะส่งเอกสารคืนกองภายในวันที่ 9 ก.พ.2561)
-รายการที่ 98 งานระดับมัธยม โครงการโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนมัธยมศึ ก ษา
จานวน 105 ชุด (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 99 งานระดับมัธ ยม โครงการเวทียกระดับ 1 ชุด (คืน กอง
ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย/คณะกรรมการจะส่งเอกสาร
คืนกองภายในวันที่ 9 ก.พ.2561)
-รายการที่ 100 – 102 กองสาธารณสุขฯ (จะทาสัญญาวันที่ 16 ก.พ.
2561)
-รายการที่ 103 กองสาธารณสุขฯ โครงการค่าป้ายแผนผังบุคลากร 1 ชุด
(กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 104 กองสาธารณสุขฯ โครงการเครื่องพิมพ์เลเือร์ชนิด LED
สี 1 เครื่อง (จะทาสัญญาวันที่ 16 ก.พ.2561)
-รายการที่ 105 – 107 กองสาธารณสุขฯ (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
/-รายการที่…
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-รายการที่ 108 -109 กองสาธารณสุขฯ (จะทาสัญญาวันที่ 16 ก.พ.
2561)
-รายการที่ 110 - 113 กองสาธารณสุขฯ (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 114 กองสาธารณสุขฯ โครงการค่าถังคอนเทนเนอร์ 3 ถัง (จะ
ทาสัญญาวันที่ 23 ก.พ.2561)
-รายการที่ 115 – 117 กองสาธารณสุขฯ (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 118 – 125 กองช่าง (จะทาสัญญาวันที่ 16 ก.พ.2561)
-รายการที่ 126 – 128 กองช่าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้าือยปิติ ,
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนจันทร์กวีกูล ือย 2 ,โครงการก่อสร้าง
ถนนกระบี่ือย 35 (ทบทวนราคากลาง)
-รายการที่ 129 – 146 กองช่าง (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 147 กองช่าง โครงการรถจักรยานยนต์ 1 คัน (ประกาศผู้
ชนะวันที่ 16 ก.พ.2561)
-รายการที่ 148 – 151 กองช่าง (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 152 – 154 กองช่าง (ทาสัญญาวันที่ 23 ก.พ.2561)
-รายการที่ 155 – 158 กองช่าง (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 159 - 168 (ทาสัญญาวันที่ 23 ก.พ. 2561)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
เรื่องการดาเนินการกรณีพนักงานเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติ
หน้าที่นอกที่ตั้งสานักงาน (กองวิชาการและแผนงาน)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เรื่องการดาเนินการกรณีพนักงานเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายจากการ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งสานักงาน การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวนั้นควรจะทาอย่างไร
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-เมื่อมีบันทึกและข้อที่ให้ถือปฏิบัติแล้ว ได้แจ้งให้พนักงานทราบ ในสิ่งที่มี
ความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากต่อไป
ปฏิบัติงานด้วยความประมาท ท่านจะถูกตั้งกรรมการละเมิด
-หากเกิดผลเสียหาย จะไม่เอาผิดกับเจ้าหน้าที่
-หากทางคณะผู้บริหารเื็นเอกสารกับผู้ที่มาร้องขอให้เทศบาลดาเนินการ
ให้ เขาจะไม่เรียกร้องความเสียหายและไม่เอาผิดกับเจ้าหน้าที่
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -กรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนว่าหมุดปักเขตที่ดินของเขาได้สูญหาย จากการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ตรวจสอบนั้น ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ปฏิบัติงานจริง แต่ในการปฏิบัติงาน
/ทางเจ้าหน้าที่...
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ทางเจ้าหน้าทีต่ ้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
-หากเกิดจากการกระทาของเทศบาล เทศบาลต้องจ่ายเงินให้
-หากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น ผมจะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรทุกๆ ครั้ง เพื่อให้ไป
ดาเนินการ หากมีปัญหาผมจะรับเองในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

หากเกิดข้อผิดพลาดในกรณีอย่างนี้ ให้ทาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาเซ็นทุกๆ ครั้ง
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบคูระบายน้าภายในตลาดสดมหาราช เทศบาล
เมืองกระบี่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

ได้ตรวจสอบภายในตลาดสดมหาราช พบว่า คูระบายน้าภายในตลาดสด
มหาราช มีการชารุด ทั้งหมด 7 ฝา และได้ทาหนังสือไปยังกองช่าง จากนั้น
ได้รับแจ้งว่า ในส่วนของงานตลาดสดให้ดาเนินการจ้างเหมาเอง เนื่องจาก
กองช่างไม่มีงบประมาณ และทางคณะผู้บริหารได้ให้นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาในเรื่องของงบประมาณดังกล่าว

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -งานื่อมคูระบายน้าทั่วไป จะอยู่กับกองช่าง แต่งานตลาดสดทางกอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สาธารณสุขฯ เป็นผู้ดูแลและกองสาธารณสุขฯ ขอความร่วมมือไปทางกอง
ช่ า ง เมื่ อ กองช่ า งแจ้ ง ว่ า ทุ ก วั น นี้ ง านที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบนั้ น ล้ น มื อ เร่ ง
ดาเนินการไม่ทัน จึงไม่สามารถดาเนินการให้ได้ จึงขอให้กองสาธารณสุขฯ
ช่วยดาเนินการจ้างเหมาเอง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไปหากเกิด
สถานการณ์อย่างนี้อีก กองสาธารณสุขฯ สามารถดาเนินการด้วยตนเองได้
กองอื่นๆ สามารถดาเนินการเองได้ด้วยเช่นกัน หากไม่มีงบประมาณให้หา
เงินโอน และให้ปรึกษากับปลัดเทศบาลเพื่อหาวิธีการต่อไป
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-ขอชี้ แ จงในรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นนี้ แ จ้ ง ให้ ท างคุ ณ บรรจบไป
ตรวจสอบฝาคูดังกล่าวแล้ว พบว่าฝาคูเหล็กดังกล่าวมีการชารุดเสียหาย
มากเกิน 7 ฝา ในส่วนนี้เบื้องต้นได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตลาดสดแล้วว่าควร
สารวจตรวจสอบให้ทั้งหมด ควรทาเป็นโครงการปรับปรุงื่อมแืม อาจจะ
ทาเป็นฝาแบบสแตนเลส เพราะมีความทนทานในการใช้งาน

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -มอบ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สารวจตรวจสอบฝาคูทั้งหมดในตลาดสด
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ มหาราช ว่ายังมีอยู่อีกกี่ฝาที่ใกล้ชารุดเสียหาย และทาโครงการดังกล่าว
/นายประพันธุ์…
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-มอบคุณก้องเกียรติ สรุปแผนงานและงบประมาณให้ด้วย

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ให้ทุกกองที่เกี่ยวข้อง สารวจความเสียหายของอาคารทั้งหมดใน
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สานักงาน ห้องน้า ห้องส้วมรวมทั้งสารวจบ่อขยะและอาคารหอศิลป์ฯ ด้วย
และจ้างเหมาื่อมในครั้งเดียว
-กองช่างให้ ดาเนินการจ้างรถดูดโคลน ดูดโคลนในศูนย์การค้ามหาราช
ทั้งหมด
-มอบกองวิชาการและแผนงาน ทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าในเดือนมีนาคม
2561 นี้ จะมีการดูดเลนดูดโคลนในศูนย์การค้ามหาราชทั้งหมด
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

-มอบ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สารวจตรวจสอบฝาคูทั้งหมดในตลาดสด
-มอบคุณก้องเกียรติ สรุปแผนงานและงบประมาณให้ปลัดเทศบาล
-มอบกองวิชาการและแผนงาน ทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ว่าในเดือนมีนาคม
2561 นี้ จะมีการดูดเลนดูดโคลนในศูนย์การค้ามหาราชทั้งหมด
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ -นายกฯ ได้แต่งตั้งผมเป็นประธานศูนย์ดารงธรรม และได้ดาเนินการ มา 1
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ปีแล้ว และมีเรื่องที่สรุปให้ที่ประชุมทราบ 11 เรื่อง และมีเรื่องเก่าๆ อยู่ 7
เรื่อง ได้มีการติดตามประมาณ 4 – 5 เรื่อง
-มี ผอ.กองต่างๆ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มาประชุมแทน
1.ศูนย์ดารงธรรมมีเรื่องที่ดูแลรับผิดชอบหลายๆ เรื่อง ส่วนหนึ่งประชาชน
ได้ยื่นคาร้องต่อเทศบาล
2.เทศบาลเมืองกระบี่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มาจากศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดกระบี่ หากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเขาจะแจ้งมายังเทศบาล
ของเรา
3.ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองกระบี่ จะส่งเรื่องมายังเทศบาลของเราเช่นกัน
ในส่วนนี้ทั้งจังหวัดกระบี่และอาเภอเมืองจะตามการดาเนินงานของเราอยู่
เสมอ
4.บางเรื่องเราตอบไปแล้ว บางเรื่องยังไม่ได้ตอบเพราะหาข้อยุติไม่ได้ และ
อยากขอความร่วมมือ จากทุกๆ กอง ในเรื่องของการติดตามงานเพราะมี
ความจาเป็น บางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่และยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ จนปัจจุบันได้
แจ้งผู้ร้องและผู้ที่ถูกร้องมานั่งคุยกันจากนั้นหาข้อยุติเพื่อแก้ไขปัญหา
/นายป้อมเพชร...
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ในเรื่องนี้ทุกท่านคงจะทราบหลักการและเหตุผลไปแล้ว และขอความ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ร่วมมือทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ หากเกี่ยวข้องกับกองใด ฝ่ายใด ขอความ
กรุ ณ าให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ ว ย เพราะส่ ว นหนึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ผลงานของเราที่
สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สาเร็จลุล่วง
นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

ขอสรุปเอกสารแนวทางการืักื้อม เกี่ยวกับเรื่องการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ประเด็นหลักๆ ดังนี้
1.การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ืึ่ ง มี ค ณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 1 ชุด ทาการติดตามประเมินผล จากนั้นจะมีการ
รายงานผลและเสนอความเห็ น ที่ ไ ด้จากการติ ดตามและประเมิน ผลต่ อ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุก
ปี โดยสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุม เพื่อ
รั บ ทราบ พิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ต ามความเหมาะสมอาจจะประชุ ม
ภายหลังเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมได้
2.กรณีเกิดสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม และเหตุฉุกเฉิน
ไม่ส ารถป้องกันได้ห รือมีเหตุจาเป็นเร่งด่ว น หากไม่ดาเนินการแกไขจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการดังกล่าวไม่ต้อง
จัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะของโครงการถ่ายโอนภารกิจ
แผนงานการศึกษา หรือแผนงานสาธารณสุขที่มีลักษณะใช้ประโยชน์ เป็น
องค์รวมมิได้เน้นเฉพาะการดาเนินการในสถานที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐในระดับรวมก็ได้
4.การประสานแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง อบจ.กับ อปท.อื่นๆ ใน
จั ง หวั ด ส าหรั บ โครงการที่ ไ ด้ ผ่ า นกระบวนการประชุ ม คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อาเภอหรือจังหวัดแล้ว ให้ อบจ.นาไป
จัดทาแผนพัฒนา อบจ. ได้โดยจะประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ
ในระดับอาเภอหรือจังหวัด หรือไม่ประชุมก็ได้ตามที่ อบจ.เห็นสมควร
5.เพื่อให้ อปท. สามารถปฏิบัติงานให้เกิด ความสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
/ปกครอง…
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อ 5 วรรค 2 ในการยกเว้นหรือผ่ อนผั นการปฏิบัติ ตามระเบียบนี้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ขอให้ที่ประชุมถือปฏิบัติตามระเบียบ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ -เรื่องของ อสม. มีการเลือกแค่อายุ 60 ปี จริงหรือไม่อย่างไร
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-มีประเด็นเรื่องของจิตอาสาทางด้านสาธารณสุข
-จะเน้นในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ แต่เรื่องของอายุในส่วนของ 60 ปี
เป็นลักษณะของการกาหนดเบื้องต้น เนื่องจาก อสม. โดยส่วนใหญ่ทั้งหมด
300 กว่าท่าน อายุค่อนข้างจะมาก เวลาการปฏิบัติงานจะส่งผลกระทบ
เกี่ยวกับรายงานต่างๆ และทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือ มาในเบื้องต้นแต่
อายุนั้นไม่ได้กาหนดว่าต้องไม่เกิน 60 ปี

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -แต่ในคุณสมบัตินั้นไม่ได้จากัด เพศและอายุ อสม. หลายๆ คนที่อายุเกิน
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 60 ปี มีประสิทธิภาพและยังสามารถทางานได้อย่างดีเยี่ยม แต่เจ้าหน้าที่
บางคนไปคัดชื่อเขาออก
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-ประเด็นที่ทางจังหวัดขอความร่วมมือมา จะต้องมีรายงานตัวของ อสม.
ที่จะต้องแนบส่งไปให้กับทางจังหวัด เพื่อประกอบในการเบิกจ่าย และหาก
อายุ ม ากนั้ น อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การกรอกรายละเอี ย ดข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการเบิกจ่ายได้

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -คนที่อายุเกิน 60 ปีนั้น หากยังสามารถทาได้งาน มีศักยภาพในการทางาน
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และยังแข็งแรงดี ใครก็ตามที่สามารถทางานให้เราได้ควรที่จะต้องดูแลืึ่ง
กันและกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 15.42 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

