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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 4/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายป้อมเพชร
3. นายสุรเดชา
4. นายวิรัญ
5. ร.ต.ต.เสริมชัย
6. นายนิกร
7. นายกิจจา
8. นายกฤษฎา
9. นายธีรวุฒิ
10. นางสาวรัตติกาล
11. นางสาวสุวรรณี
12. นายก้องเกียรติ
13. นางธฤษวรรณ
14. นางสาวนภารินทร์
15. นายศุภโชค
16. นายวิรัตน์
17. นางสาวโนรี
18. นายวิระยุทธ
19. นางเพ็ญจวรรณ
20. นางรวีวรรณ
21. นายบรรจบ
22. นางสาวอ่อนภักตร์
23. นายขันติกร
24. นางสาวภาณุมาส
25. นายวรเวทย์
26. นายวิริยะ
27. นายณฐนนท์

ภูเก้าล้วน
สุคนธกนิษฐ
ฟุ้งสาคร
เห้งสวัสดิ์
คงบัน
ลิ่มเถาว์
กาละวงศ์
สถิตย์ภาคีกุล
ชูศิลป์
เครือหลี
เสนีย์
ตันตินันท์
ศรีหมอก
บุญเกื้อ
แซ่บ่าง
จุติประภาค
เห้งสวัสดิ์
เดชอรุณ
วงษ์สุวรรณ
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
จูฑามาตย์
สุวรรณวิหค
เพ็ชรศรีเงิน
แสงศรี
เดชผล
สูทอก

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
/28.นางจุฑาทิพย์...

2

28. นาจุฑาทิพย์
29. นางสุดาชล
30. นางพจนารถ
31. นางวิไล
32. นายณฐนนท์
33. นายวิริยะ
34. นายนพราชย์
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์
2. นายประพันธุ์
3. นายสารัตน์
4. นางอังคณา

เจริญสุข
กาละวงศ์
กุลฉันวิทย์
กัลป์ยาณปัทม์
สูทอก
เดชผล
อินทร์ทองคา
ลีลาบูรณพงศ์
ศรีสุวรรณ
เกี่ยวข้อง
สืบวิเศษ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
รก. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้
1.ในส่วนของงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติให้มาจัดซื้อจัดจ้าง มี 2 โครงการ
ที่เป็นงบฯ ของกลุ่มจังหวัด
-งบประมาณ ถนนจุฑามาตย์ ถนนจันทร์กวีกูล ถนนวัชระ ซึ่งได้มาแล้ว
-ในส่วนของ otop อันดามัน จะปิดประกาศให้ในวันพรุ่งนี้
-ขอให้เร่งดาเนินการในส่วนของงบประมาณของเราที่ได้ตั้งไว้แล้ว
2.เรื่องของศิลปินนานาชาติสัญจร ได้สิ้นสุดลงแล้ว ประติมากรรมต่า งๆ ได้
มีการนาไปวางที่ปลาเริงร่าแล้ว และประติมากรรมของมูไกนั้นจะนาไปวาง
ที่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมโฮเต็ล
3.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขณะนี้มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น
ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ทางด้านของจังหวัด ได้เข้ามาช่วย
ดูแลและสนับสนุนในด้า นการจัด การขยะมูล ฝอย ทางด้านพื้นที่ มีทาง
ชุมชนตาบลทับปริกหมู่ที่ 1 ตาบลไสไทยหมู่ที่ 1 มีบางส่วนที่มีผลกระทบ
และทางเรารับปากว่าจะเร่งดาเนินการภายในระยะเวลา 3 เดือนเพื่อแก้ไข
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ปัญหา ตอนนี้แก้ไขปัญหาได้เกือบครบถ้วนแล้ว แต่เรื่องสุนัขไม่สามารถ
แก้ไขได้ทั้งหมด
4.สิ่งปฏิกูลได้มีการพูดคุยกับทางกองช่างแล้วว่าจะทาอย่างไรให้สิ่งปฏิกูล
สามารถที่จะนาออกไปได้บางส่วนหรือไม่ ใช้ EM หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อ ย่อย
สลายสิ่งเหล่านี้ได้
5.เรื่องของการเตรียมการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มจานวนประชากร
สัตว์น้า ในวันที่ 26 ก.พ. 2561 เวลา 17.00น. ที่ร่วมกับประมงเพื่อทา
การปล่อยพันธุ์กุ้ง ณ บริเวณลานวัฒนธรรมลอยน้า ทางด้านชุมชนได้เชิญ
ชวนชุมชนเมืองเก่าพัฒนา ชุมชนคู่เมือง ชุมชนรวมใจชน มาร่วมด้วย
6.ในเรื่องของโครงการหลายๆ โครงการที่เราจะต้องติดต่อประสานกับทาง
จังหวัด ในเรื่องงบประมาณ เรื่องโครงการประชารัฐ ไทยนิยมยั่งยืน ต้อง
ช่วยกันดูว่าโครงการไหนที่กองต่างๆ จะต้องดูแลรับผิดชอบ เพื่อจะส่งเสริม
สนับสนุนตอบสนองนโยบายของรัฐต่อไป
นายกิจจา กาละวงศ์ เรียนประธานฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล
มีการแจ้งให้ทราบว่า ตามที่นายกฯ ได้มอบหมายให้ประชุมกับสภาพัฒน์ โครงการ
IMT-GT ไทย มาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย ได้ รั บ เกี ย รติ ชี้ แ จงข้ อ เสนอทั้ ง หมด 5
โครงการ โครงการทั้งหมดทางสภาพัฒน์รับบรรจุไว้ในแผนของ IMT-GT แล้ว
-โครงการที่ 1 โครงการขุดลอกร่องน้าหน้าเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 30 ล้าน
บาท
-โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนคนอันดามัน 28,700,000
บาท
-โครงการที่ 3 โครงการที่สร้างอาคารหอศิลป์ฯ 90 ล้านบาท
-โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
(เคเบิลใต้ดิน) 345,067,510 บาท
-โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวถนนสายหลักสู่สวนพุทธธรรม
(โครงการพื้นที่สีเขียวสู่เมืองกระบี่น่าอยู่) 37,500,600 บาท ทั้ง 5 โครงการจะ
บรรจุ ใ นแผนสี่ ปี เ ช่น กั น แต่ ตั ว งบประมาณจะได้ ต ามที่ แ จ้ ง ไปหรื อ ไม่ ห รื อ จะได้
เมื่อไหร่ หน่วยงานไหนที่จะรับผิดชอบนั้นจะเป็นหน้าที่ของสภาพัฒน์ ในส่วนใน
โครงการปี ง บฯ 2561 โครงการที่ 5 นั้ น เขาอาจจะรั บ ไว้ พิ จ ารณาเพราะเรา
ต้องการขยายพื้นที่สีเขียว
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –เรื่องโครงการวิถีชุมชนคนอันดามัน คืออะไร เช่น อูรักลาโว้ย คนจีน คนพุทธ คน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ มุสลิม และต่างชาติเราจะสื่ออย่างไรให้ชัดเจน หากจะให้ประชาชนมาร่วมนั้นต้อง
เป็นโซนอาหาร จะออกแบบอย่างไรที่จะให้คนเข้ามาเที่ยวชม
นายกิจจา กาละวงศ์ -เรื่องนี้ยังมีประติมากรรมอยู่ ซึ่งเราเขียนโครงการนี้ไว้และเสนอไปที่ IMT-GT ด้วย
รองปลัดเทศบาล
เมื่อเขาสอบถามมาว่าใน 5 จังหวัดที่เกี่ยวข้องเราจะเสนอประติมากรรมอะไรบ้างใน
โครงการวิถีชุมชนคนอันดามัน เมื่อเขาถามเราก็ตอบไปว่าเป็นโครงการนี้ ที่เราได้
เลือกไว้ หากไม่มีประติมากรรมหรือปรับเปลี่ยนต้องรีบแจ้งสานักงานจังหวัดทราบ
เพราะหากเขาอนุมัติมาตามที่เสนอจะทาให้แก้ไขยาก
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –โครงการวิถีชุมชนอันดามัน ไม่ได้เกี่ยวกับ 5 จังหวัดที่พูดไป แต่เป็นเรื่องราวของ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กระบี่ ในกิจกรรมต้องเขียนเสนอไปใหม่
นายกิจจา กาละวงศ์ -สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเสนอโครงการให้สภาพัฒน์ คือ แบบแปลน ประมาณการ ปร.4
รองปลัดเทศบาล
และ ปร.5
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์ -โครงการวิถีชุมชนคนอันดามัน ถ้า เป็นอันดามันต้องเป็น 5 จังหวัด หากเรายึด
เลขานุการนายกเทศมนตรี โครงการตัวนี้เป็นหลัก แต่เปลี่ยนชื่อได้หรือไม่ ไม่ต้องไปแก้แต่ให้เรามาเปลี่ยนใน
รายละเอียดภายในน่าจะเร็วกว่า
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –มีอยู่โครงการเดียวที่เราจะเปลี่ยน คือประติมากรรม เราจะไม่เอาของปลาพะยูน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ของจังหวัดตรัง และไม่เอาของจังหวัดระนอง แต่เราต้องคิดว่าจะออกแบบอย่างไร
เพื่อให้เชื่อมโยงกับ 5 จังหวัดให้สอดคล้องได้อย่างไร
นายกิจจา กาละวงศ์ -โครงการวิถีชุมชนคนอันดามัน งบฯ 28,700,000 บาท เราเสนอตัวเลขไป
รองปลัดเทศบาล
28,000,000 ล้านบาท เมื่อถึงเวลาอนุมัติสมมุตใิ ห้มา 28,700,000 บาท เมื่อถึง
เวลาทาราคากลางต่างๆ อาจจะเหลือเพียง 25,000,000 บาท จะส่งผลในทาง
ปฏิบัติได้ ขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายกิจจา กาละวงศ์ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
รองปลัดเทศบาล
3/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 16 หน้า
ให้ทุกท่านช่วยดูรายละเอียด และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง หากไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่ง
นี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

กองช่าง
นางรวีวรรณ เต็มชื่น 1.ติดตามความคืบหน้าของการติดตั้งต่อสายระบบไฟฟ้าแบบต่อตรงที่ไม่ต้องเสียบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปลั๊ก ของกล้องวงจรปิดที่ประติมากรรมปูดาและไม้มะหาด ณ อาคารท่องเที่ยว
ดาเนินการแล้ว
2.เรื่องของคูระบายน้าที่ทางการประปาประกาศว่าเทศบาลทาท่อแตก ทาให้น้าไม่
ไหล ให้ ท าหนั ง สื อ 3 ฉบั บ ถึ ง การประปา,ท าหนัง สื อ ถึ ง สื่ อ มวลชน 1 ฉบั บ ,ท า
หนังสือถึง ทช. ออกแถลงการณ์ในนามของเทศบาลเพื่อแก้ไขข่าวสาร 1 ฉบับ ใน
ส่วนนี้ช่างวิเชษฐซ่อมเสร็จแล้ว และหนังสืออยู่ในขั้นตอนระหว่างการดาเนินการ
สานักปลัดเทศบาล
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ 1.ติดตามความคืบหน้า เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยานยนต์ที่แฟลตเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล หลังจากอยู่ในขั้นตอนระหว่างการออกแบบ อยู่ในระหว่างการออกแบบใหม่
2.ติดตามความคืบหน้า เรื่องการจัดทาป้ายประกาศ “ระวังลื่น” ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดาเนินการเสร็จแล้ว
3.กล้อง CCTV ให้บรรจุไว้ในแผนฯ นาข้อมูลให้กองวิชาการแล้ว การที่จะบรรจุไว้ใน
แผนฯ นั้นต้องมีงบประมาณด้วยถึงจะสามารถทาได้
4.สารวจพนักงานจ้างที่มีวุฒิปริญญาตรี พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนและ
ค่ อ ยนั ด ประชุ ม อี ก ครั้ ง ในส่ ว นนี้ ไ ด้ ส ารวจพนั ก งานที่ มี ข้ อ มู ล ดั ง กล่ าวแล้ ว ตาม
เอกสารที่แนบให้ ในที่ประชุม รวมแล้ ว ทั้งหมดมี 25 ตาแหน่ง และทางงานการ
เจ้าหน้าที่ จะนัดประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –เรื่องพิจารณาพนักงานจ้างที่ขอปรับปรุงตาแหน่งนั้น ไม่ได้ให้ทุกคน เพราะขึ้นอยู่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กับงานที่เขาปฏิบัติ
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ 5.สารวจความเสียหายของอาคารภายในสานักงานทั้งหมด เช่น ห้องน้า รวมถึงสิ่ง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล อื่นๆ หากจะซ่อมให้ดาเนินการจ้างเหมาซ่อมในครั้งเดียว ได้ดาเนินการซ่อมแซม
แล้วบางส่วน ทาง ผอ.กองช่างมอบให้ช่างวิเศษร่วมสารวจกับสานักปลัด ขณะนี้
/กาลัง…
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กาลังออกแบบเพื่อดาเนินการส่วนที่เหลือต่อไป
นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

กองวิชาการและแผนงาน
1.สรุปแผนงานและงบประมาณในการหางบประมาณเพื่อโอนในการจ้าง
เหมาซ่อมแซมฝาคูระบายน้าที่ตลาดสดมหาราช ได้เปิดเรื่องให้ทางกอง
ช่างแล้ว และมีงบฯ ที่จะซ่อมแซม
2.มอบกองวิช าการและแผนงาน ทาโฆษณาประชาสั ม พันธ์ว่า ในเดื อ น
มีนาคม 2561 นี้ จะมีการดูดเลนดูดโคลนในศูนย์การค้ามหาราชทั้งหมด
เตรียมการดาเนินการและรอประสานความชัดเจนกับทองช่างเรื่องของวัน
เวลาที่ชัดเจน

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –เรื่องนีค้ ่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 1 ล้านบาท แต่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมกับ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทาง อจน. หารค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ให้กองช่างแจ้งด้วยว่าหลังจากลงนาม
เสร็จแล้วจะดาเนินการเมื่อไหร่
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องรถดูดโคลนได้เงินมา 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 งาน
รองนายกเทศมนตรี
-งานที่ 1 ในศูนย์การค้ามหาราชตั้งแต่ มหาราชมอเตอร์ ไซด์มาทางเสือเขี้ยวดาบ
บริเวณนั้นทั้งหมด ดาเนินการทาสัญญาเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 ลงพื้นที่แล้วและ
จะดาเนินการในวันที่ 27 ก.พ. 2561
-งานที่ 2 และ 3 เขาบอกขอเว้นระยะเวลาไปสักนิดหนึ่ง แต่เราไม่เห็นด้วยอยากให้
ดาเนินการให้ต่อเนื่อง งานที่ 2 ตั้งแต่แยกเสือเขี้ยวดาบไปจนถึงบ่อบาบัดน้าเสีย
-งานที่ 3 ตั้ ง แต่ ถ นนพฤกษาอุ ทิ ศ (ใกล้ ปู ด า) ยาวขึ้ น ไปจนถึ ง โรงเรี ย นอิ ศ รา
งบประมาณทั้งหมดประมาณ 1 ล้านบาท (โครงการที่ 2 – 3 ยังไม่กาหนด เพียงแต่
เราขอให้เขาดาเนินการต่อเนื่อง และให้ดูว่าขัดระเบียบการแบ่งงวดงานหรือไม่ หาก
ไม่เข้าข่ายสามารถดาเนินการได้)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอังคณา สืบวิเศษ 1.มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทาบันทึกขอเปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติตลาด
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ทางกองสาธารณสุขฯ ได้เปิดเรื่องไปแล้ว และประสานกับงานนิติการแล้ว
ขั้นตอนต่อไปเหลือแค่ดาเนินการ
2.มอบกองสาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานเทศบาลทุก
คน และโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลได้ทราบถึงโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ดาเนินการแล้ว
/3. มอบ ผอ….
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3.มอบ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สารวจตรวจสอบฝาคูทั้งหมดในตลาดสด ดาเนินการ
สารวจแล้ว
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ขอเพิ่มเติมเรื่องเทศบัญญัติตลาด ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน internet ได้ ว่ า มี
เทศบาลไหนบ้างที่ออกเทศบัญญัติมาใช้แล้ว เราสามารถหยิบยกมาตัวอย่าง
ได้ แต่ให้ดูที่ประกาศราชกิจจาฯ ไปแล้ว

กองคลัง
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
1.เรื่องโครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ
ผู้อานวยการกองคลัง ช่วยตรวจสอบด้วยว่าสิ้นสุด การกันเงินเดือนไหนอย่างไร โครงการนี้เป็นโครงการใน
ปีงบฯ 2559 แต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในปีงบฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 5 ข้อ 59 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันและมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายต่อไปให้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ ได้อีก 1 ปี
หากยังไม่ได้ดาเนินการให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายต่อสภาฯ ได้อีก 1 ปีงบประมาณ
ขายเวลาการเบิกจ่ายในปีงบฯ 2560 หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่ทาให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ให้ขออนุมัติต่อสภาฯ
โดยให้ขออนุมัติทั้งเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 ปี ต่อสภา
ท้องถิ่น จะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
มอบกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ทาญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์เพื่อ
รก.ผอ.กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ นาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ในส่วนของกล้องวงจรปิด ดาเนินการทาญัตติ
เข้าสภาฯ แล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เมื่อถึงเวลาการประชุม เรื่องที่ติดตามงานต่างๆ ขอให้ ประชุมหรือติดตาม
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กันนอกรอบ ไม่ติดตามงานในที่ประชุม หากดาเนินการแล้วให้รายงานให้ทราบ
ทันที
มติที่ประชุม

ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

/ระเบียบวาระที่ 4...
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25592561

นางสาวรัตติกาล เครือหลี โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี 3 โครงการของกองช่าง คือ
ผู้อานวยการกองคลัง 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ควนม้าตั้ง (จะทาสัญญาในวันที่ 27 ก.พ.
2561)
2.โครงการปรับปรุงถนนมหาราช (ทาสัญญาวันที่ 29 ม.ค.2561 แล้ว)
3.โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ (รอเข้าสภาฯ
เพื่อขอโอนงบประมาณ)
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-รายการที่ 1 กองการศึกษา โครงการเก้าอี้สานักงาน (ทาสัญญาวันที่ 27 ก.พ.
2561)
-รายการที่ 2 กองการศึกษา โครงการเครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้ฯ (รอให้
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และ C เสร็จ)
-รายการที่ 3 - 11 กองการศึกษา โครงการครุภัณฑ์ต่างๆ (ร่างประกาศ วันที่ 28
ก.พ.2561 จะประกาศเชิญชวนวันที่ 8 มี.ค.2561)
-รายการที่ 12 กองสาธารณสุขฯ โครงการค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพาจ านวน 5 เครื่อง (ทาสัญญาแล้ว 8 ก.พ.2561 สิ้น สุด 10 มี.ค.
2561)
-รายการที่ 13 กองการศึกษา โครงการรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30
ที่นั่ง (ประกาศขายเอกสารวันที่ 19-26 ก.พ.2561/เสนอราคา 27 ก.พ.2561
ประกาศผู้ชนะวันที่ 9 มี.ค.2561)
-รายการที่ 14 กองการศึกษา โครงการรถบรรทุกดีเซล (แจ้งให้มาทาสัญญาเมื่อ
วันที่ 16 ก.พ.2561)
-รายการที่ 15 กองการศึกษา โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ ก อาคารเชื่ อ ม
ระหว่างอาคารเรียน 2 (ส่งเอกสารให้กองจัดทาฎีกา เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2561)
-รายการที่ 16 กองการศึกษา โครงการปรับปรุงอาคารโดเรม่อน ศูนย์เด็กเล็ก (ทา
สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2561)
-รายการที่ 17 กองการศึกษา โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A
และ C (ทาสัญญา วันที่ 6 มี.ค.2561)
-รายการที่ 18 กองช่าง โครงการรถขุดตีนตะขาบ (ส่งเอกสารให้กองวางฎีกา)
/-รายการที่ 19…
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-รายการที่ 19 กองช่าง โครงการค่าจัดซื้อชุดป้ายไฟ LED แบบพกพา (เบิกจ่าย
แล้ว)
-รายการที่ 20 - 21 กองคลัง โครงการรถบรรทุกดีเซลและหลังคารถบรรทุก (ทา
สัญญาวันที่ 2 มี.ค.2561)
-รายการที่ 22 กองช่าง โครงการหลังคารถกระบะ (ส่งเอกสารให้กองวางฎีกา)
-รายการที่ 23 กองช่าง โครงการประติมากรรมจระเข้ตัวสุดท้าย (รอรายละเอียด
จากศิลปิน)
-รายการที่ 24 - 25 กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนห้ ว ยน้าแดงซอย 10และ
ปรับปรุงถนนละงู (ทบทวนราคากลาง/กองช่างส่งราคากลางให้พัสดุฯ วันที่ 2
มี.ค.2561)
-รายการที่ 26 กองช่าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนละงู (ทาสัญญาแล้ววันที่
6 ก.พ.2561)
-รายการที่ 27 กองช่ า ง โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนเข้ า สถานี บขส.กระบี่ (เสนอ
ประกาศผู้ชนะ 21 ก.พ. ทาสัญญาวันที่ 5 มี.ค.2561)
-รายการที่ 28 กองช่าง โครงการก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินจุดชมวิวสวนพฤกษา
สวรรค์ (ทบทวนราคากลาง /กองช่างส่งราคากลางให้พัสดุวันที่ 2 มี.ค.2561)
-รายการที่ 29 - 32 กองช่าง โครงการก่อสร้างและปรั บปรุงถนนต่างๆ (ทบทวน
ราคากลาง/กองช่างส่งราคากลางให้พัสดุฯ วันที่ 15 มี.ค.2561)
-รายการที่ 33 กองสวัส ดิการ โครงการก่อสร้างปรับปรุง อาคารเอนกประสงค์
สวนสาธารณะธารา (ทบทวนราคากลาง/กองช่างส่งราคากลางให้พัส ดุฯ วันที่ 5
มี.ค.2561)
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-รายการที่ 1 - 9 สานักปลัด โครงการเก้าอี้สาหรับห้องประชุม ,โต๊ะรับประทาน
อาหาร,โต๊ะหมู่บูชา,โต๊ะอเนกประสงค์,พัดลมติดผนัง,พัดลมเพดาน,เครื่องเสียงห้อง
ประชุม,เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED,เครื่องสารองไฟฟ้า (จะจัดซื้อในไตร
มาสที่ 3)
-รายการที่ 10 – 13 สานักปลัด โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อถนนละซอยใน
เขตเทศบาล,เครื่องปรับอากาศ,เก้าอี้พนักพิง,เครื่องสูบน้า (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 14 สานักปลัด โครงการสายส่งน้าดับเพลิง (ทาสัญญาวันที่ 20 ก.พ.
2561)
-รายการที่ 15 – 17 สานักปลัด งานเทศกิจ โครงการเครื่องคอมฯ,เครื่องสารองไฟ,
/เครื่องพิมพ์ชนิด...
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED (งานเทศกิจส่งเอกสารให้พัสดุฯ วันที่ 28 ก.พ.
2561)
-รายการที่ 18 งานทะเบียนและบัต รฯ โครงการปรับปรุงภายในห้ อ งทะเบี ย น
ราษฎร (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 19 – 25 กองวิชาการ โครงการต่างๆ (จัดทารายงานขอซื้อในระบบ
egp วันที่ 28 ก.พ.2561)
-รายการที่ 26 – 45 กองการศึ ก ษา งานศาสนา โครงการต่ า งๆ (รออาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)
-รายการที่ 46 - 48 กองการศึกษา งานศาสนา โครงการต่างๆ (ส่งให้กองช่าง
สารวจออกแบบ/ประมาณการ)
-รายการที่ 49 - 57 กองคลัง โครงการต่างๆ (จัดซื้อไตรมาสที่ 3)
-รายการที่ 58 – 59 กองการศึกษา โครงการรถเข็นอเนกประสงค์ (ส่งเอกสารให้
กองวางฎีกา เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561)
-รายการที่ 60 กองการศึกษา โครงการถังต้มน้าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส (เสนอใบ
ตรวจรับพัสดุ)
-รายการที่ 61 - 66 กองการศึกษา (ทาสัญญาวันที่ 2 มี.ค.2561)
-รายการที่ 67 - 69 กองการศึกษา (ประกาศร่างวันที่ 19-21 ก.พ.2561และ
ประกาศเชิญชวนวันที่ 27 ก.พ.2561)
-รายการที่ 70 – 74 กองการศึกษา (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 75 – 80 กองการศึ ก ษา (ท าสั ญ ญาแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 8 ก.พ.2561
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 9 มี.ค.2561 อยู่ระหว่างส่งมอบ)
-รายการที่ 81 - 86 กองการศึกษา (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 87 – 88 กองการศึกษา (กองส่งเอกสารให้พัสดุฯ วันที่ 22 ก.พ.
2561)
-รายการที่ 89 – 97 กองการศึกษา (จะจัดทาร่างประกาศ วันที่ 12 มี.ค.2561)
-รายการที่ 98 กองการศึกษา โครงการโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนมัธยม 105 ชุด (ทา
สัญญาวันที่ 9 มี.ค.2561)
-รายการที่ 99 กองการศึกษา โครงการเวทียกระดับ จัดทาร่างประกาศ วันที่ 28
ก.พ.2561)
-รายการที่ 100 - 102 กองสาธารณสุขฯ (ทาสัญญา 6 มี.ค.2561)
-รายการที่ 103 กองสาธารณสุ ข ฯ (กองส่ ง เอกสารให้ พั ส ดุฯ วั น ที่ 28 ก.พ.
2561)
/-รายการที่ 104...
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-รายการที่ 104 กองสาธารณสุขฯ (ทาสัญญา 28 ก.พ.2561)
-รายการที่ 105 - 107 กองสาธารณสุขฯ (ทาสัญญา 6 มี.ค.2561)
-รายการที่ 108 กองสาธารณสุขฯ (ทาสัญญาวันที่ 6 มี.ค.2561)
-รายการที่ 109 กองสาธารณสุขฯ (อยู่ระหว่างตรวจรับ)
-รายการที่ 110 - 111 กองสาธารณสุขฯ (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 112 - 113 กองสาธารณสุขฯ (กองจะส่งเอกสารให้พัสดุฯ วันที่ 26
ก.พ.2561)
-รายการที่ 114 กองสาธารณสุขฯ (ทารายงานขอซื้อ วันที่ 28 ก.พ.2561)
-รายการที่ 115 - 117 กองสาธารณสุ ขฯ (กองส่งเอกสารให้พัสดุฯ วัน ที่ 26
ก.พ.2561)
-รายการที่ 118 – 125 กองช่าง โครงการต่างๆ (ทารายงานขอซื้อ วันที่ 28
ก.พ.2561)
-รายการที่ 126 – 128 กองช่าง (ทบทวนราคากลาง/กองช่างส่งเอกสารให้งาน
พัสดุฯ 15 มี.ค.2561)
-รายการที่ 129 - 132 กองช่าง (กองช่างส่งเอกสารให้พัสดุฯ 15 มี.ค.2561)
-รายการที่ 133 - 137 กองช่าง (กองช่างส่งเอกสารให้พัสดุฯ 31 มี.ค.2561)
-รายการที่ 138 – 146 กองช่าง (กองช่างส่งเอกสารให้พัสดุฯ 5 เม.ย.2561 –
15 พ.ค.2561)
-รายการที่ 147 กองช่าง (ทาสัญญาวันที่ 27 ก.พ.2561)
-รายการที่ 148 – 149 กองช่าง (จะทารายงานขอซื้อ วันที่ 26 ก.พ.2561)
-รายการที่ 150 - 151 กองช่าง (กองยังไม่ส่งเอกสาร)
-รายการที่ 152 - 154 กองช่าง (จัดทารายงานขอซื้อแล้ว จะทาสัญญาในวันที่
26 ก.พ.2561)
-รายการที่ 155 – 158 กองช่าง (จัดทารายงานขอซื้อ วันที่ 2 มี.ค.2561)
-รายการที่ 159 กองช่าง (อยู่ระหว่างจัดทาใบตรวจรับพัสดุ)
-รายการที่ 160 – 169 กองสวัสดิการ (อยูร่ ะหว่างจัดทาใบตรวจรับพัสดุ)
นายกิจจา กาละวงศ์ -โครงการของกองช่าง เช่นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคู่เมือง ถนนละงู
รองปลัดเทศบาล
โครงการเร่งด่วน เมือ่ ระยะเวลาเริ่มนานจะไม่เป็นไปตามแผน เพราะยังไม่มีผู้รับจ้าง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน -โครงการเหล่านี้สามารถทาพร้อมๆ กันในครั้งเดียวได้หรือไม่และ ประกาศในครั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เดียว
มติที่ประชุม

เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง
(กองคลัง)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –มีการถกเถียงเรื่องการเก็บภาษีโรงเรือนของ อบจ. และของวัดแก้วฯ ในส่วนของ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ อบจ. เราคิดปีละประมาณ 8,000 กว่าบาท วัดแก้วฯให้เช่าจริงเดือนละ 2,000
บาท ส่วนค่าที่เก็บล่วงหน้า 25 ปี เฉลี่ยคือ 1,250 บาท
-บางอาคารไม่ได้อยู่อาศัยเอง เช่น ธนาคารให้เช่าเดือนละ 30,000 บาท ทางเรา
เก็บ 45,000 บาท เพราะเป็นรูปแบบของการเช่าอาคารพิเศษแต่ละที่ จะเก็บต่าง
จากราคาที่ชาวบ้านเช่าโดยทั่วไป
-แต่ละรายไม่เหมือนกัน ให้เก็บตามอัตราของค่าเช่า
-ในส่วนนี้ต้องเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง ทีม่ ีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาประเมิน
-เรื่องนี้วันนี้ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะกรรมการกลั่นกรองดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์ –เรื่องนีใ้ นขั้นตอนการกลั่นกรองให้ดูหลายๆ ลักษณะ เขาให้อานาจในการประเมิน
เลขานุการนายกเทศมนตรี –ให้ราคาใกล้เคียงมาประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

คณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมและพิจารณาหาข้อสรุปต่อไป
เรื่องการขอรับการอนุเคราะห์ สนับสนุน รายการบางกอกแอร์เวยส์ กระบี่ ฮาล์ฟ
มาราธอน (สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ -เรื่องการขอรับการอนุเคราะห์ สนับสนุน รายการบางกอกแอร์เวยส์ กระบี่ ฮาล์ฟ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล มาราธอน ในการนี้บางกอกแอร์เวยส์ ได้จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค.2561
เวลา 05.30 น. ณ สวนสาธารณะธารากระบี่ ได้เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดและขอใช้สถานที่ ขอให้ที่ประชุมแห่งนี้พิจารณาดังนี้
1.ขอใช้สถานที่ ถนนในสวนธาราทั้งหมด ลานสนามฟุตบอลรวมถึงลานจอดรถทุกฝั่ง
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วงกลางคืนขอต่อไฟพ่วงเพื่อติดตั้งอุปกณ์การจัดงานต่างๆ
2.ขอความอนุเคราะห์หน่วยพยาบาล (ตามเอกสาร)
3.ขอความอนุเคราะห์ ขอติดตั้งป้ายลูกศร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ขอความอนุเคราะห์ ขอติดตั้งป้ายลูกศรป้ายกองโจรในเส้นทางแข่งขัน
รองนายกเทศมนตรี
และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตั้งป้ายทั้งหมด สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมได้
แต่ การติดตั้งป้ายให้เขาดาเนินการเอง
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –วันที่ 5 พ.ค. 2561 มีการจัดงานกระบี่ 146 ปี การที่เราจะจัดงานที่สวนธารา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ต้องมาคานึงถึงค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างน้อยที่สุดการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถนา
มาร่วมเข้ากับงานงาน 146 ปีได้ไหม
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์ –วันที่ 4 – 6 พ.ค. 2561 เรื่องการตั้งงบฯ ไว้เช่น เรื่องโครงการเทศบาลพบ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ประชาชน เรื่องของการแสดงต่างๆ ของโรงเรียน หลายๆ โครงการที่จะทาน่าจะ
นามาทาพร้อมๆ กันในครั้งเดียว ทาให้งานนั้นเป็นงานที่ดูแล้วยิ่งใหญ่อลังการ ส่วน
วันที่ 5 พ.ค. 2561 พิธีเปิด ณ ปูดาและไม้มะหาด
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –งานกระบี่ 146 ปี จัด งานหน้าเมืองเหมือนกับโครงการเทศบาลพบประชาชน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เมื่อครั้งก่อน และให้เปลี่ยนป้ายตัวเลขด้วย
-ในส่วนของกิจกรรมการวิ่งมาราธอน ก็ให้เขาได้วิ่งได้จัดกิจกรรมกันที่สวนธารา
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ -4.ขอความอนุเคราะห์รถขยะ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล 5.ขอความอนุเคราะห์บุคลากร (ตามเอกสาร)
6.ขอใช้ห้องน้าสาธารณะ
7.ขอความอนุเคราะห์รถห้องน้าจานวน 2 คัน พร้อมรถเติมน้าและรถดูดสิ่งปฏิกูล
8.ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 4 – 6 พ.ค.2561 (ตามเอกสาร)
9.การตรวจและซ่อมแซมไฟส่องสว่างบนเส้นทางวิ่งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ –ข้อ 4.เรื่องขอความอนุเคราะห์รถขยะ และขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม อนุญาต
รองนายกเทศมนตรี
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้
-ข้อ 5.เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากร ด้านอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ให้เขา
ติดต่อดาเนินการด้วยตัวเอง เพราะเป็นงานของเขา เช่น โรงเรียน ศูนย์การศึกษา
หน่วยงานอื่นๆ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –ข้อ 6.ในส่วนของห้องน้านั้น ห้องน้าที่โรงยิมอเนกประสงค์มีอยู่แล้ว ให้ใช้ได้
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ –ข้อ 7.ขอความอนุเคราะห์รถห้องน้าจานวน 2 คัน พร้อมรถเติมน้าและรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล ในส่วนนี้เราไม่มี
-ข้อ 8. ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ต่างๆ เช่นยืมเต็นท์ ในวันศุกร์ที่ 4 – 6 พ.ค.
2561 ในส่วนนี้เราไม่มีให้เขาเช่า ให้แจ้งเขากลับไปว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเทศบาลก็ยัง
ขอเช่าจากที่อื่นๆ
-ข้อ 9. การตรวจและซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ในส่วนนี้เทศบาลตรวจสอบและดูแลอยู่
เป็นประจา
/-ในส่วนของ…
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-ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ ต้องออกคาสั่งให้เขา
เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ -ขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่อง การตั้งงบประมาณโครงการเทศบาลพบประชาชน ของสานัก
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ปลัด ตั้งไว้ 500,000 บาท และมีนโยบายของจังหวัดอีก 500,000 บาท
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

-อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการติดตั้งป้ายลูกศรป้ายกองโจรในเส้นทาง
แข่งขันได้แต่การติดตั้งป้ายให้เขาดาเนินการเอง
--อนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการติดตั้งป้ายทั้งหมดในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค.
2561
-เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากร ด้านอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ เช่นศูนย์
การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ นั้น อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา
ให้เขาติดต่อดาเนินการด้วยตัวเอง เพราะเป็นงานของเขา
-อนุญาตให้ใช้ห้องน้าบริเวณพื้นที่โรงยิมอเนกประสงค์
-รถห้องน้าจานวน 2 คัน พร้อมรถเติมน้าและรถดูดสิ่งปฏิกูล ในส่วนนี้เราไม่มี
-อุปกรณ์ต่างๆ เช่นยืมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ในส่วนนี้เราไม่มีให้เขาเช่า ให้แจ้งเขา
กลับไปว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเทศบาลก็ยังขอเช่าจากที่อื่นๆ
-ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ ออกคาสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(สานักปลัดเทศบาล)

นายกิจจา
กาละวงศ์
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน sml หรือโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการใน
รองปลัดเทศบาล
ระดับ ตาบล หมู่บ้าน ตาบลละ 5 ล้ านบาท ในส่ ว นของไทยนิยมมีกรอบอยู่ 10
กรอบ แต่ที่เทศบาลรับผิ ดชอบในการดาเนินการมี 2 ส่วน คือระดับอาเภอและ
ระดับจังหวัด
1.อาเภอเมือง แบ่งในเชิงพื้นที่ของตาบล ดังนี้
-ประกอบด้วยตาบลปากน้า มีปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นหัวหน้าคณะทางานและ
มีลูกทีม เป็นประธานชุมชนต่างและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
2.ตาบลกระบี่ใหญ่ ประกอบด้วย
-รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นหัวหน้าคณะทางาน ปลัดอาเภอเมือง เจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ และประธานชุมชน
-โครงการในหนึ่งชุมชนหรือหนึ่งหมู่บ้านจะได้งบประมาณไม่เกิน 2 แสนบาท และใน
/2 แสนบาท...
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2 แสนบาท จะให้เสนอโครงการได้ไม่เกิน 5 โครงการ
-ต้ อ งท าตาม road map ของหนั ง สื อ สั่ ง การ 4 ครั้ ง ด าเนิ น การเมื่ อ วั น ที่ 21
กุมภาพันธ์ ทาง ผอ.กองสวัสดิการ ได้ประสานกับทางชุมชนเพื่อคัดเลือกแต่ละชุมชน
ให้เป็นตัวอย่างต้นแบบ เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ และมีการเสนอปัญหาของ
ชุมชนและความต้องการของชุมชน ในส่วนของเป้าหมายนั้นต้องดูในรายละเอียด
ของหนังสือ
-ทางกองสวัสดิการ จะใช้แผนชุมชนเป็นตัวหลัก หากความต้องการไม่อยู่ในแผนจะ
หารือกันอีกครั้งหนึ่ง
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -ในส่ ว นของแผนชุ ม ชนยั ง ไม่ ค รบทุ ก ชุ ม ชน ยั ง เหลื อ อี ก คื อ ชุ ม ชน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม มิตรภาพไทยจีน ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา

นายกิจจา
กาละวงศ์
-วันที่ 26 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะต้องประชุมกันอีกครั้งและเชิญทาง
รองปลัดเทศบาล
ชุมชนต่างๆ มาประชุมให้เป็นครั้งที่ 1 เพื่อจะให้ได้ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

-ในส่วนของแผนชุมชนที่ยังเหลืออีกไม่กี่ชุมชน เชิญประชุมและให้แนวทาง
กับเขา

ดาเนินการ
เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ -ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ กาหนดหลั กเกณฑ์ การเขียนรายละเอีย ดคาชี้ แ จง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ) และหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ตามเอกสาร) และมีแนวทางการเขียนรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในเอกสาร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
นายกิจจา
กาละวงศ์ –ตามหนังสือนั้น เนื่องจาก สตง. ได้ตรวจสอบเอกสารต้องดาเนินการไปตาม
รองปลัดเทศบาล
อานาจหน้าที่ และดาเนินการตาม พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
/ของ อปท….
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ของ อปท. ลักษณะการจัดหาเงินสะสม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
โครงการที่จะเข้าสภาฯ โดยเฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างต้องมี
รายละเอียดโครงการชัดเจน คือโครงการที่อนุมัติผ่านสภาฯ แล้วดาเนินการได้เลย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
-ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ โครงการต่างๆ เช่น ทัศนศึกษาหากตั้งงบประมาณไว้ 1
ล้านบาท ต้องเสนอโครงการให้เป็นไปตามจานวนเงินที่ตั้งไว้ตามที่ขอให้ชัดเจนและ
ต้องสัมพันธ์กันด้วย
-ทาง สตง. ออกมาตรการ 7 มาตรการ ที่จะตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดหลักๆ คือ ทุก
อย่างต่อไปนี้ต้องอยู่ในแผนฯ และในแผนฯ นั้นต้องระบุด้วยว่าอยู่ลาดับที่เท่าไหร่
หน้าที่ไหร่
-และขอให้ทุกกอง/ฝ่าย ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –ในส่วนนี้ขอให้ทุกกอง/ฝ่าย ได้ทาความเข้าใจตามหนังสือสั่งการดังกล่าว
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และขอให้ถือปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

ถือปฏิบัติ
เรื่องอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทาการชุมโภคาสามัคคี
(กองสวัสดิการสังคม)

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -ด้ ว ยทางวั ด โภคาฯ ได้ ท าหนั ง สื อ ถึ ง ทางเทศบาลเมื อ งกระบี่ ว่ า ตามที่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลได้ขออนุญาตใช้ที่ดินของวัดจานวน 2 แห่ง แต่ทางวัดโภคาฯ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินเฉพาะบริเวณด้านประตูหลังที่มุมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของวัดแห่งเดียว โดยทางวัดให้ใช้โดยการเช่าเป็นสัญญาเช่า ไม่เกิน 3 ปี
และทางรองป้อมเพชร ได้ให้ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพราะมีภ าระและ
เงื่อนไข
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน – หากจะเช่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่/เดือน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล - ตามเงื่อนไขเดิม ห้องละ 200 บาท ตามระละเอียดประมาณ 3 ห้อง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน – อย่างน้อยที่สุดการสร้างในที่ธรณีสงฆ์ เมื่อสร้างไปแล้วทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็น
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ของวัด เมื่อเป็นอย่างนั้นในส่วนที่จะเช่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทางวัด ว่ามีนโยบาย
/อย่างไร…

17

อย่างไร คิดอย่างไร หากทางวัดอยากจะให้มีรายได้จากค่าเช่าธรณีสงฆ์ให้สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ว่า ทุก 3 ปี/ครั้ง ค่าเช่าเท่าไหร่อย่างไร ชุมชนรับได้หรือไม่ แต่
ชุมชนต้องจ่ายเงินเอง
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล - เบื้องต้นที่ได้คุยกับทางประธานชุมชน เขาบอกว่าทางชุมชนจะรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เรือ่ งค่าเช่า ค่าน้า ค่าไฟฟ้าเอง และจะแจ้งให้ทางชุมชนทาหนังสืออีกครั้ง
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์ –การเช่าพื้นที่และก่อสร้างในพื้นที่วัด จะกระทบต่อกฎระเบียบหรือไม่ โดยหลัก
เลขานุการนายกเทศมนตรี จริงๆ ไม่น่าจะได้ เพราะอาจจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ต้องศึกษา
ข้อกฎหมายเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

มอบนิติกรตรวจสอบดูในเรื่องของข้อกฎหมาย
เรื่องร้องเรียน (งานรักษาความสงบเรียบร้อย สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ -ตามที่ หนังสือร้องเรียนของ นางเฉลา ชีวานิช ร้านซอฟีย๊ะ ธารา ได้ร้องเรียนเรื่อง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล การจอดรถบริเวณหน้าร้านเพราะลูกค้าที่มาใช้บริการไม่มีที่จอดรถ หรือจะจัดให้
จอดเวลา 20.00 – 08.30 น. และขอความช่ ว ยเหลื อ ทางเทศบาลให้ ช่ ว ย
ตรวจสอบและจัดระเบียบการจอดรถต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภู เ ก้ า ล้ ว น –ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ที่ เ กาะกลาง คลองประสงค์ นั้ น เมื่ อ ก่ อ นเขาใช้ แ ต่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จักรยานยนต์ในการเดินทาง แต่ปัจจุบันเขาได้ใช้รถยนต์ รถสามล้อพ่วง รถเก๋ง ใน
การเดินทางและพาข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งไม่ได้ เขาก็จอดไว้ที่สวนธาราและวันรุ่งขึ้น
เขาจะกลับมาใช้รถ ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เราไม่มีที่ให้เขาจอดรถยนต์
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ –หากจะจอดรถควรจะเก็บ ค่าเช่า ประมูลว่าเดือนละเท่าไหร่ เฉพาะตรงนี้เก็บ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นชั่วโมง แต่บริเวณลานหลังมารีน่าสามารถจอดได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –ให้หาวิธีการว่าหากจะให้เก็บค่าบริการ จะประมูลหรือจะทาอย่างไรต่อไป
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

-มอบกองคลัง หาวิธีการจัดเก็บค่าจอดยานยนต์
-มอบงานเทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

/ระเบียบวาระที่ 9…
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ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ –วันที่ 27 ก.พ. 2561 ทาง อจน. จะลงพื้นที่และจะทาการดูดเลนดูดโคลน
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ –ขอให้ทางเทศกิจช่วยจัดระเบียบให้เขาด้วย ร้านที่อยู่บริเวณทางเท้าต่างๆ
หากจะมีการลอกคูระบายน้า ให้ช่วยดูแลอานวยความสะดวกและตั้งกรวย
จราจร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –ในส่วนของการขอปรับปรุงตาแหน่งของพนักงานจ้างต้องพิจารณากันอีกครั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ –ควรตั้งคณะกรรมการ ประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีอะไรอย่างไร
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –มอบฝ่ายปกครอง จัดระเบียบทางเท้า บริเวณหน้าร้านอาหารปูไข่ ร้านอาหารปู
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ดา ตลอดแนว เพราะบริเวณหน้าร้านแถวนี้มักจะมีคนนารถมาจอดบนทางเท้า ทา
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินไม่สะดวก
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

19

เลิกประชุมเวลา 17.25 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

