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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
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ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
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ตันเลียง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ
เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้
1.เรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปี 2561 คงจะมีขึ้นในวัน
จันทร์นี้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าประชุมร่วมกันด้วย
2.ในส่ ว นของการจั ด งานวิ ช าการต้ อ งขอบคุ ณ กองการศึ ก ษาและ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานช่วงวันที่ 21 –
23 มี.ค. 2561
-นิทรรศการ มีความตั้งใจทุกโรงเรียน
-การแสดง การมอบเกียรติบัตร ทาได้ดีขึ้น ในส่วนของเก้าอี้ในงานปีต่อไป
ต้ อ งเพิ่ ม จ านวนขึ้ น และการวางเก้ า อี้ ใ ห้ ว างเยื้ อ งๆ สลั บ กั น เมื่ อ มี ก าร
ถ่ายภาพออกมาจะได้มองเห็นองค์ประกอบชัดเจน ขอให้วางสลับกัน
-นักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนเทศบาล 2 ที่ได้ขึ้นไปพูดทั้งทางด้านของการ
แสดงความยินดีกับพี่น้องต่างๆ พูดได้ดีและเก่งมาก
-ผู้ปกครอง ของเด็กๆ เดินทางมากันเยอะมาก เขาใส่ใจและให้ความสาคัญ
ในตัวนักเรียน
-ขอบคุณกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
3.เรื่องของการประชุมที่บ่อฝังกลบขยะ เรื่องของระยะเวลา 90 วัน ตาม
สัญญา ขณะนี้ทางกองช่างได้ดาเนินการทาทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้วและ
/กลับไป…
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กลับไปเหมือนตอนที่บอกว่าบ่อขยะเราเริ่มดูดีเกือบเต็มพื้นที่แล้ว
-ขยะที่กองอยู่ทั้งหมด น้าเสีย ดาเนินการแล้ว
-เรื่องของสุนัข ทาคอกขังสุนัขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
-เรื่องของกลิ่น หากไม่รื้อขยะก็ไม่มีกลิ่น
-ในส่วนของหนังสือ เมื่อทาเสร็จแล้ว หนังสือจากชมรมคนรักในช่องที่ได้ส่ง
มาเขาขอทราบความคืบหน้า ให้เราตอบกลับไปให้เขาทราบรวมถึงรายงาน
ให้ทางพลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ทราบ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -จากที่เราให้คามั่นสัญญาไว้ว่า 3 เดือนจะดาเนินการให้เรียบร้อย วันนี้ตาม
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ความเป็นจริงเราดาเนินการไปเกินกว่าที่เรากาหนดด้วยซ้าไป จะมีปัญหา
เรื่องน้าเสียบ้างเล็กน้อยที่ลงไปในบ่อของประชาชน
-ทุกครั้งที่ประชุม เขาแต่งตั้งคณะกรรมการทุกครั้ง
-ให้กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ เก็บรวบรวมผลงานในระยะเวลา 90
วันหลังที่ดาเนินการมาแล้ว และจัดนิทรรศการ เชิญ อบต.ทับปริก อบต.ไส
ไทย ประชาชน ชาวบ้ า นทั้ ง หมดให้ ม าดู ผ ลงานที่ เ ราด าเนิ น การ
ขณะเดียวกันทาหนัง สือถึงคณะกรรมการ โดยมี ประธานกรรมการ มาดู
กิจกรรม
-และเก็บภาพถ่ายส่งไปรายงานให้ทาง พลโท ผดุง ไม่ใช่ส่งรายงานให้นาย
ปัญญา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-หากจะทาหนังสือแจ้งไป ให้ส่งไปยังคณะกรรมการ ชุมชนคนรักในช่อง
และแจ้งให้กับ อบต.ทับปริก อบต.ไสไทย ทราบ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ควรทารายงานสรุป รายงานให้ทางจังหวัดทราบ
-ในส่วนของนิทรรศการควรให้มีนายกฯ ไปกล่าวพูดด้วย

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ทาหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาฟังบรรยายด้วย และรายงานผลการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ดาเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2 …
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมคณะผู้บริ หารและหัวหน้า ส่วน ครั้ งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 19 หน้า
ให้ทุกท่านช่วยดูรายละเอียด และมีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุม
บ้าง ก็ขอเชิญครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง หากไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่ง
นี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

สานักปลัดเทศบาล
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ 1.มอบงานเทศกิจ ช่วยจัดระเบียบในศูนย์การค้ามหาราช ตั้งแต่มหาราชมอเตอร์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ไซด์ จนถึงบริเวณ เสือเขี้ยวดาบ ที่จะมีการนารถดูดโคลนมาฉีดล้างลอกคูระบาย
น้า และตั้งกรวยจราจร ดาเนินการแล้ว
2.มอบฝ่ายปกครอง จัดระเบียบรถที่จอดบนทางเท้า ตั้งแต่บริเวณร้านอาหารปูไข่
ร้านอาหารปูดา ตลอดแนว เพราะมีคนนารถไปจอดบนทางเท้าทาให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเดินไม่สะดวก ดาเนินการแล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เพิ่มช่องจอดรถจักรยานยนต์ ไปจอดในช่องจอดรถยนต์ ให้ฝ่ายปกครอง
หาทางว่าเราควรแก้ไขอย่างไร ลองประสานกับทางจราจร

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

3.มอบงานเทศกิจ ดูแลความเป็นระเบีย บเรียบร้อยในการจอดยานยนต์
บริเวณหน้า ร้านอาหาร ซอฟีย๊ะ ธารา ท่านรองป้อมเพชรเสนอบันทึกให้
นาเข้าที่ประชุมเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจอดยานยนต์หน้าร้านซอฟีย๊ะ ธารา กับร้านพี่ดา
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ธาราได้ร้องเรียนมาว่า บริเวณหน้าร้านทั้งสองฝั่งไม่มีที่จอดรถ เป็นเพราะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะกลางนั้น เขาใช้รถและได้นารถนั้นมาจอด
บริเวณนั้น ทาให้คนที่มาใช้บริการที่ร้านอาหารไม่มีที่จอดรถ และขอร้อง
/เรียนว่า…
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เรียนว่า ให้เลิกจอดรถ ให้กันที่ไว้ให้สาหรับเขา แต่เราทาให้ไม่ได้ และเสนอ
ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ เ วณนั้ น ให้ เ ก็ บ ค่ า จอดรถ ส่ ว นรถของประชาชนที่ อ าศั ย
บริเวณเกาะกลางให้ไปจอดที่มารีน่า
-จากการที่ได้ไปสารวจตรวจสอบ ปรากฏว่าร้านซอฟีย๊ะ ธารา จากมารีน่า
ซ้ายมือ ตั้งแต่หัวโค้งจนถึงท่าเรือจอดได้ 3 คัน ด้านขวามือที่ร้านซอฟีย๊ะ
จอดได้ 27 คัน รวมๆ ทั้งหมดบริเวณนั้นจอดได้ 40 คัน ส่วนฝั่งตรงข้าม
จอดได้ประมาณ 13 คัน เพราะเขาจอดขนานทาให้จอดได้ยาว รวมๆ แล้ว
วันหนึ่ง 40 คัน หากจะให้ร้านใดร้านหนึ่งประมูลค่าจอดรถไปคงไม่ได้ แต่
ถ้าสมมุติว่าค่าจอดรถ 10 บาท ร้านอาหารทั้ง 2 ร้านนี้อาจจะบอกว่ามา
ร้านนี้เสียค่าจอดรถให้ก็ได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เราต้องดูว่ ารถที่ ไปจอดส่ ว นใหญ่เ ป็น ของประชาชนคนคลองประสงค์
หรือไม่ ต้องคุยกับเขาว่าหากจะจอดรถให้เปลี่ยนมาจอดด้านหลังแทนได้
ไหม
กองวิชาการและแผนงาน
1.มอบนิติกรตรวจสอบข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวกับเรื่องอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารที่ทาการ ชุมชนโภคาสามัคคี จะหารายละเอียดมาแจ้งให้ที่
ประชุมทราบอีกครั้ง
-ถนนหน้าพลับพลาที่เราสร้างเขื่อน ในส่วนของปากทางเข้าจะมีที่ดิน ของ
คนที่อยู่บริเวณนั้น ตอนนี้เขาบอกให้เราไปดาเนินการเรื่องของรั้ว ได้
ประสานกับประธานชุมชนเมืองเก่าฯ ว่าให้แจ้งกับเขาว่าที่ดินข้างหลังตัดไป
และทาเป็นถนนเข้า หากเจรจาได้ผลออกมาเป็นเท่าไหร่ค่อยหารือกันอีก
ครั้ง และจะเอาที่ข้างหลังนั้นสร้างเป็นที่ทาการชุมชนของชุมชนเมืองเก่าฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศิริวรรณ มากดวง
1.ติดตามความคืบหน้า เรื่องของการทาเทศบัญญัติตลาด หลังจากที่
แทน ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ประสานงานกับนิติกรไปแล้ว ได้ประสานกับทางนิติกรแล้ว และจะ
นาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลในคราวต่อไป
กองคลัง
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
1.ติดตามความคืบหน้า เรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายวัดแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง โกรวารามพระอารามหลวง หลังจากที่เชิญคณะกรรมการกลั่นกรองมาประชุมเพื่อ
พิจารณาหาข้อสรุป จากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2561
/คณะกรรมการ…
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คณะกรรมการมีความเห็ นว่า การจัดเก็บภาษีโ รงเรือนของอาคารวัดแก้ว ฯ และ
อาคารของเอกชนเป็นหลักที่เหมาะสมแล้ว อยู่ในย่านการค้าบริเวณทาเลที่ 1 อัตรา
ค่าภาษีฯ เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับ ขนาดความกว้าง x ความยาว จานวนชั้น จึงมีมติให้
จัดเก็บตามประกาศเทศบาลเมืองกระบี่เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์เดิม
กองสวัสดิการสังคม
นางอิ่มใจ
ทองเส้ง
1.เรื่องของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เชิญชุมชนที่เหลือต่างๆ มาประชุมเพื่อ
แทน ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ รับฟังปัญหาและ ความต้องการของชุมชนเพื่อดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐต่อไป กาหนดการมีการดาเนินงานโดยแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ
-รับฟังความคิดเห็น 20 มี.ค. 2561 – 21 มี.ค.2561 ดาเนินการทั้ง 14
ชุมชนไปแล้วและเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561
-ขณะนี้อยู่ในช่วงการดาเนินงานในช่วงที่ 2 คือ สร้างความรับรู้ กาหนดการ
วันที่ 11 มี.ค.2561 – 10 เม.ย. 2561
-ในส่วนช่วงที่ 3 จะอยู่ในระยะเวลา 11 เม.ย. 2561 – 30 เม.ย.2561
เป็นช่วงการสร้างความรับรู้ต่อความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
-การขับเคลื่อนการพัฒนาและดาเนินการในช่วงวันที่ 20 พ.ค.2561
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ขออนุญาตท่านประธานฯ แจ้งเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2561 ทางอาเภอเมืองได้เชิญประชุม มีหลักเกณฑ์ที่
กาหนดเพิ่มเติม คือ
-โครงการที่จะทาให้จ้างแรงงานภายในชุมชนเป็นหลัก ระยะเวลา 1 เม.ย.
2561 – 31 ก.ค. 2561 ให้ 200,000 บาท เดิมแจ้งว่า 5 โครงการ แต่
ล่าสุดเขาได้แจ้งว่า 1 – 2 โครงการ (ไม่ให้เสนอโครงการโดยนาเงินไปหาร)
-ให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินการเอง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 3 ชุด
จากชุมชน ดังนี้
1.ข้าราชการจัดซื้อจัดจ้าง 3 คน
2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3 คน
3.คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชี 3 คน

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ในเรื่องนี้นั้นให้ใช้ความระมัดระวังในการดาเนินงานต่างๆ ทางกอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สวั ส ดิ ก ารเตรี ย มเอกสารข้ อ มู ล ต่ า งๆ เก็ บ ไว้ แ ละติ ด ตามด าเนิ น การให้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน หากติดขัดขั้นตอนไหนขอให้แจ้งให้ทราบ

/กองช่าง...
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นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กองช่าง
-ในส่วนของกองช่างทางเท้าที่ถนนหน้าพลับพลาตอนนี้ได้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นได้โรยหินคลุก เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 มม.
ความหนาของคอนกรีต 15 ซม.โดยประมาณ
-และอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากเจ้าของบ้านในส่วนของร้าน
ซ่อมทีวีมีส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ทาเพราะเขานาของไปวางไว้เต็ม
-เกาะกลางถนน หน้าโรงงานโยธาฯ ขณะนี้ได้เปิดเกาะกลางถนนแล้ว เพื่อ
ป้องกันน้าท่วมขัง
-ในส่วนที่ท่านรองป้อมเพชร ได้แจ้งมาเรื่องของหลังมหาราชมอเตอร์ไซด์
ตอนนี้ได้ลงหินคลุกแล้ว และจะดาเนินการปู Asphalt ให้คราวหลังเพราะ
ตอนนี้วัสดุมไี ม่เพียงพอ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ที่ถนนหน้าพลับพลา เมื่อติดขัดจะเป็นของรายใดก็แล้วแต่ที่ทาให้เราไม่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สามารถท างานได้ ให้ ท าหนั ง สื อ ถึ ง เขาและก าหนดวั น เวลาให้ เ ขามา
ดาเนินการให้
-ถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลขณะนี้อยู่ในช่วงหน้าแล้ง ดาเนินการเร่งซ่อมได้
-ทางเท้า เช่น ตัวหนอนหากชารุดเสียหายควรใช้คอนกรีตแทน ไม่ต้องตาม
เก็บตามซ่อมภายหลัง
-ถนนร่ ว มจิตรร่วมใจ บนทางเท้าบริเวณหลั งท่อน้าปรากฏว่าชารุดทรุด
โทรมมาก และเป็นที่ดินของเอกชนเราไม่สามารถดาเนินการได้ แต่ขณะนี้
เขาอนุญาตให้ซ่อมแล้ว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

เร่งดาเนินการแล้วให้เสร็จ
เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25592561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ได้ประชุมติดตามงานและแจกเอกสารเพิ่มเติมไปแล้ว
-ให้ติดตามต่อในคราวต่อไป และค่อยรายงานในคราวถัดไป

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เห็นด้วยกับการติดตามงานเฉพาะเรื่องอื่นๆ 15 วัน โดยประมาณ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ -ติดตามงานเฉพาะเรื่องงบประมาณคงจะเป็นเรื่องยาก เพราะติดตามงาน
ในที่ประชุม แต่ขอให้ติดตามครั้งหนึ่งเว้นหนึ่งครั้งได้หรือไม่
-ติดตามงานเฉพาะเรื่องของงบประมาณอย่างเดียวเท่านั้น ขอเป็นเดือนละ
1 ครั้งได้หรือไม่ (ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนสามารถประชุมติดต่อกันได้)
/นายประพันธุ์...
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

-เรื่องการติดตามงานในโครงการต่างๆ นี้นั้น มีที่มาจากที่
ประชุมคณะผู้บริหารฯ เมื่อมีการกาหนดการประชุม คณะผู้บริหารฯ แต่ละ
ครั้ง เราจึงต้องรายงานตามระเบียบ
-การติดตามงานเฉพาะเรื่องของงบประมาณติดตามเดือนละ 1 ครั้ง
-ในกรณีที่มีเหตุความจาเป็น ประธานในที่ประชุมสามารถหยิบยก
เรื่องโครงการต่างๆ ขึ้นมาสอบถามได้

เรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-ตามที่ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด กระบี่ แจ้ ง การใช้ ก ระแสไฟฟ้ า
สาธารณะของเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ใช้กระแสไฟฟ้าฟรีเกินสิทธิการใช้
กระแสไฟฟ้าฟรี 10% ของค่ากระแสไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
นาเรียนที่ประชุมแห่งนี้คิดพิจารณาหาวิธีการเพื่อที่จะทาให้การใช้ไฟฟ้าไม่
เกิน 10% ของการใช้กระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ในส่ ว นของ
ช่ า งไฟฟ้ า ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ในส่ ว นของมาตรการอย่ า งหนึ่ ง ควรจะใช้
หลอดไฟ โคมไฟแบบ LED แต่หลอด LED มีข้อเสียคือในการเปลี่ยนมาใช้
นั้นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตอ่ พ่วงหลายอย่าง และมีค่าใช้จ่ายสูง
-ในส่วนของโรงเรียนจะมีอาคารเรียนเพิ่มมา ส่วนใหญ่อาคารเรียนจะเป็น
ห้องแอร์ ทาให้ใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
-ในขั้นตอนแรกที่เรายังไม่มีงบประมาณในการเปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟ ควร
ที่จะทาหนังสือรณรงค์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกันประหยัดการใช้
กระแสไฟฟ้า

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลเมืองกระบี่เป็นเทศบาลหนึ่งใน 27 เทศบาล
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ที่เคยมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเอง ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามา
ดาเนินการ แต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อเขาดูแลในส่วนของทรัพย์สินต่างๆ ไปแล้ว
นั้น ให้เทศบาลใช้ไฟฟ้าฟรี และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้กระแสไฟฟ้า เป็น
ไม่ เ กิ น 10% แต่ ปั จ จุ บั น นี้ มี ก ารใช้ก ระแสไฟฟ้ า ในที่ ส าธารณะเพิ่ มขึ้น
เพราะมีถนนหนทาง สายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
-มีการเชิญเทศบาลทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมทาข้อตกลงที่การไฟฟ้าแห่ง
ประเทศไทย เพราะเทศบาลทั่วประเทศเป็นหนี้ค่าไฟฟ้า
-เราบริการสาธารณะ ตามถนนหนทางสถานที่ ต่างๆ เราติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง และได้แจ้งที่ประชุมไปว่าเทศบาลบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นขอใช้
/เงื่อนไขเดียว…
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เงื่อนไขเดียวกันกับแขวงการทางกระบี่ได้หรือไม่ เพราะแขวงการทางไฟฟ้า
ถนน ใช้ฟรี 100% เมื่อพูดอย่างนี้ไป ทางผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
เขาตอบว่า ไม่ได้ เพราะแขวงการทางเป็นการบริการระหว่างคนในจังหวัด
ต่อจังหวัด แต่ของท้องถิ่นบริการในท้องถิ่นเท่านั้น
-ในส่ ว นของการใช้ ไ ฟฟ้ า ฟรี ได้ แ ก่ อาคารในส านั ก งาน โรงฆ่ า สั ต ว์
สาธารณสุขฯ โรงเรียน สวนสาธารณะ เห็นด้วยกับการให้ทุกๆ คน ในการ
ประหยัดไฟฟ้า แต่ไม่จ่ายค่าไฟฟ้าและให้สารวจตามโรงเรียนว่าเกี่ยวข้อง
ด้วยหรือไม่
-ขอความร่วมมือทางสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดเทศบาล ส่งบิลค่าไฟฟ้าให้
เทศบาล ให้ปลัดเทศบาล และ ผอ.กองช่าง ช่วยตรวจสอบการใช้ ไ ฟฟ้า
สาธารณะไม่เกิน 10% คิดเป็นจานวนเท่าไหร่ หากตัดค่าการใช้ไฟฟ้าของ
โรงเรียนออกไปจะเหลือเท่าไหร่
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 10

-เห็นด้วยกับการที่จะเปลี่ยนหลอดเป็น LED
-ทาหนังสือให้ช่วยกันรณรงค์ในการประหยัดไฟฟ้า
-เพิ่มเติมในงบซ่อมแซม

-ไม่จ่ายค่าไฟฟ้าสาธารณะ แต่เราควรรณรงค์ให้ใช้กระแสไฟฟ้าอย่างประหยัด
-เพิ่มเติมในงบซ่อมแซม
-ให้เสนอแผนซ่อม
เรื่องการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2561 (สานักปลัดเทศบาล)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เดิมเรามีกิจกรรมอยู่ 3 – 4 กิจกรรม แต่หยุดไว้บางกิจกรรมในช่วงปีก่อน
เพราะที่ผ่านมาอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ โดยกิจกรรมที่ทา คือ
1.ภาคเช้า ณ ห้องสุดมงคล มีการทาบุญ ตักบาตร
2.ภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬา
3.ภาคค่า มีการพบปะที่ตลาดสดมหาราช และแจกเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น
ที่มาจากชุมชน อสม. รวมถึงพนักงานเทศบาล
-น าเรี ย นที่ประชุมว่าในปีนี้เราจะจัดอย่างไร เหมือนเดิมหรือไม่ เพราะ
จะต้องเขียนโครงการเสนอต่อไป

/นายป้อมเพชร …
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -หากไม่มีอะไรที่เป็นเหตุขัดข้องหรือจาเป็นที่จะยกเลิก ให้ทาตามปกติไป
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ก่อน ทาตามหลักการ หากมีเหตุความจาเป็นที่ดาเนินการแล้วไม่ค่อยเหมาะ
ทางท่านนายกฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

หากไม่มีอะไรที่เป็นเหตุขัดข้องหรือจาเป็นที่จะยกเลิก ให้ทาตามหลักเกณฑ์เดิม
ไปก่อน

ระเบียบวาระที่ 11

เรื่ อ งการจั ดโครงการเทศบาลพบประชาชน ในระหว่ า งวั น ที่ 4 – 6
พฤษภาคม 2561

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

1.เป็ น วันครบรอบ 146 ปี ของจังหวัดกระบี่ ในการจัดงานครั้ง นี้ ต้ อ ง
สอบถามไปยังจังหวัดว่าจะเอาอย่างไร เขาจะร่วมกับเราไหม โดยกิจกรรมมี
ระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน
-การออกร้านตั้งบูธสินค้า ให้นาขนมไทยๆ มาออกร้าน
2.ในส่วนของเวทีจะมี 2 – 3 เวที เวทีที่ 1 จะมีที่บริเวณลานปูดา เวทีที่ 2
บริเวณลานวัฒนธรรมลอยน้า และไม้มะหาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ในการจัดงาน
3.ควรจะมีงานของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป็นงานศิลปินภาคใต้ ที่
จะมาร่วมในงาน
4.ในส่วนของถ้วยรางวัลที่ได้รับการพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ นั้น
ให้นาไปแสดงด้วย ให้คนกระบี่ได้ชมได้ภาคภูมิใจในเรื่องของเทศบาลน่าอยู่
อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรายละเอียดของโครงการนาไปจัด
แสดงด้วย
5.รวมถึงรางวัลสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่จะไปโชว์ ทางด้านของทรัพยากรชายฝั่ง
ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเขาให้เราทาหนังสือส่งไป ขอปูดา พันธุ์ปลา กุ้ง สัตว์น้า
ต่างๆ มาปล่อย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวประมาณเดือน พ.ค. อยู่ในช่วงของ
ฤดูกาลปิดอ่าว
6.แจ้ งโรงเรียน เรื่องของการแสดงของกิจกรรมที่นาไปแสดงที่เวทีลาน
วัฒนธรรมลอยน้าด้วย เมื่อปีที่ผ่านมาเราได้มีการจัดแสดงที่เวทีกลาง งาน
144 ปีกระบี่ ณ สวนสาธารณะธารา ปีนี้นามาแสดงที่หน้าเมืองด้วย
7.ทางด้านของบางกอกแอร์เวย์ ได้จัดกิจกรรมกระบี่ ฮาล์ฟ มาราธอนขึ้น
ถือเป็นการสร้างสีสันให้กับเทศบาลเมืองของเรา
8.หลังจากกิจกรรม ฮาล์ฟ มาราธอน ผ่านไปไม่กี่วันนั้น ในช่วง 11 – 12
/พ.ค. 2561…
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พ.ค. 2561 จะมี ข บวนรถ Big Bike 3 ประเทศ ได้ แ ก่ ไทย มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย จะเดินทางมาที่นี่ จะมีขบวนรถประมาณ 700 – 800 คัน เข้า
มาในเมืองกระบี่ และเขาขอความร่วมมือในการติดตั้งป้าย คือ
-เสาป้ายสัญลักษณ์ของเขามาปักไว้ เพื่อสื่อถึงการจัดในปีแรก ในครั้งที่ 1
จะทาลายสถิตกิ ารเข้าร่วมว่ามีกี่คนที่เข้าร่วมในครั้งนี้
-มีการถ่ายภาพบันทึกภาพในเมืองของเรา
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ การจัดกิจกรรมฮาล์ฟมาราธอน ใช้งบฯ ของเทศบาลประมาณ 40,000 บาท
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล จะขอเบิกจากโครงการเทศบาลพบประชาชน
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร –จากการจัดงานทางด้านวิชาการ มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ การเล่นดนตรีไทย ที่เรา
รองนายกเทศมนตรี
รวมตัวกันมาแสดงในงาน หากเราจะนามาแสดงต้องหารือกันว่าจะนามาโชว์บริเวณ
ทีไ่ หน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน -ควรนามาแสดงที่ลานปูดา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทางด้านของจังหวัดจะจัดงานวิถีชุมชน ให้เราร่วมกับ อบต.คลองประสงค์ด้วย มี
การแข่งเรือแจว
-นายกฯ เมืองกระบี่ นายกฯ อบต. คลองประสงค์ ร่วมกิจกรรมลงแจว
-ในส่วนนี้ควรจะจัดงานพร้อมกับของเรา ในวันที่ 4 – 6 พ.ค. 2561 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องหลายๆ กอง หลายๆ ฝ่าย และมี
-ทางทองถิ่น รวมถึงจังหวัด
-บางกอกแอร์เวย์
-คลองประสงค์
-โรงเรียน การแสดงต่างๆ
-การแข่งเรือแจว
-การแสดงบริเวณลานวัฒนธรรมลอยน้า การแสดงที่ลานปูดา และไม้มะหาด ต้อง
ร่วมกันคิดว่าจะจัดอย่างไรแค่ไหน
-ในส่วนของมนุษย์โบราณ ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงนั้น งาน 146 ปี จะแต่งชุดแต่งตัว
สวมอะไรต้องคุยกันอีกครั้ง
นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ -ในส่วนอาคารของโรงเรียน จะมีคนงานก่อสร้างอยู่ 2 – 3 คน เป็นงานวาง
ผอ. รร. ท. 2
ท่อ ได้ดาเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จ
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

–ในส่วนของอาคาร 3 ชั้น แจ้งให้ทางผู้รับเหมาขอให้เร่งดาเนินการแล้ว
เสร็จ จะเลิกสัญญาจ้าง วันที่ 31 มี.ค. 2561 หากจะยกเลิกจะทาให้
เสียเวลาในการดาเนินการต่อ
-หาบริษัทมาสารวจดูให้เขาจ้างเหมาต่อ จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ที่จะสามารถ
ทาให้งานของเราเร็วขึ้น

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-ในหนึ่งล้านบาท (งานคงเหลือ) เราหาผู้รับจ้างโดยเจาะจงได้หรือไม่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ไปดูระเบียบใหม่ว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่
-หากไม่ได้ควรเร่งดาเนินการตามระเบียบ

นายวิรัตน์
จุติประภาค
ผอ. ร.ร. ท. 4

-ในส่วนของงาน 146 ปีกระบี่ จัดแบบ carnival เหมือนครั้งก่อน หรือจัด
แบบแยกส่วน หากเป็นการจัดแบบแยกส่วนว่า แต่ละโรงเรียนแสดงบริเวณ
ไหน โรงเรียนเตรียมการได้มายาก หากเรารวมตัวกันจะจัดแสดงยาก
-ในส่วนของบางกอกแอร์เวย์ โรงเรียนยินดีทางเราเองก็จะจัด มินิมาราธอน
ด้วย ในเดือนกรกฎาคมด้วย เรายินดีที่จะร่วมด้วย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 15

รับทราบดาเนินการ
เรื่องการจัดเทศกาลแข่งขันกีฬาซีคยัคจังหวัดกระบี่ (เทศกาลกีฬาทางน้า
จังหวัดกระบี่) (สานักปลัดเทศบาล)

นายขันติกร สุวรรณวิหค -ในการแข่งขันกีฬาทางน้าซีคยัคของกระบี่ ได้รับมอบหมายจากท่านนายก
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ไปประชุมทีจ่ ังหวัด ในระหว่างวันที่ 4 เม.ย. 2561 – 7 เม.ย. 2561
ในส่ ว นของการมอบหมายภารกิ จ ในที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายภารกิ จ ให้
เทศบาลเมืองกระบี่ ดังนี้
1.จัดเวที พร้อมประดับตกแต่งให้สวยงาม และจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์
2.จัดชุดการแสดงจานวน 2 ชุด จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
3.เชิญนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่กล่ าวรายงานในวันที่ 4 เม.ย.2561
เวลา 18.00 น. และในเรื่องนี้นายกฯ ได้ให้นาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับงานของทางสานักปลัดในเรื่องงบประมาณด้วย ส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย เรื่องนี้ขอให้ทางหัวหน้าสานักปลัดได้ชี้แจง
ต่อไป
/นายธีรวุฒ…
ิ
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นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

-โครงการนี้จะใช้ในโครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัด ตั้งไว้
500,000 บาท
-ส่วนใหญ่จะเป็นเต็นท์ โต๊ะหมู่ ผ้าขาว พรหม เก้าอี้ เครื่องเสียงและเวที
-ค่ า ใช้ จ่ า ยของงานตั้ ง ไว้ ค ร่ า วๆ ประมาณ 35,000 บาท ในส่ ว นนี้ แ ค่
เบื้องต้น ตั้งไว้สาหรับเวลาจังหวัดขอทราบในส่วนของงบประมาณ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ในเรื่องนี้ให้เตรียมการไว้ และให้ดูว่ารายการไหนบ้างที่ ทาได้ และไม่เกิน
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ขีดอานาจความสามารถของเรา หากไม่สามารถตัดสินใจหรือดาเนินการได้
ให้แจ้งนายกฯ พิจารณาอีกครั้ง
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ในเรื่องนี้เมื่อครั้งที่ผ่านๆ มาทางสานักปลัดและกองการศึกษาได้ประสาน
การปฏิบัติร่วมกัน โดยงบประมาณหลักส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับทางสานัก
ปลัด เนื่องจากมีการถามกันหลายๆ ครั้งว่ากีฬาใดเป็นกีฬาที่กองการศึกษา
รั บ ผิ ดชอบไป และกีฬาใดเป็นกีฬาด้านการท่องเที่ยว เดิมกีฬาด้านการ
ท่องเที่ยวนั้นเคยอยู่ที่สานักปลัด แต่ปัจจุบัน เรื่องการท่องเที่ยวนั้น ได้จัดตั้ง
กองใหม่ขึ้น คือ กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาแทน ทางผม
ได้ เกษีย นหนังสื อ ไปให้ ส่ ว นที่รับผิ ดชอบว่า ในส่ ว นของความรับผิดชอบ
ต่อไปควรเป็นสานักปลัดกับกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องนีท้ าตามระเบียบโดยหลักการไปก่อน โดยร่วมกับสานักปลัด
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ -ในส่วนของกองส่งเสริมฯ ตอนนี้ยังไม่เข้ารูปเข้ารอย
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 9

-ให้ความสนับสนุนเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาซีคยัค โดยให้สานักปลัดเทศบาล
และกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบไปก่อน
-สาหรับในปีต่อไป มอบหมายให้กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นฝ่ายปฏิบัติ โดยมีสานักปลัดเทศบาลช่วยดูแล
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ 1.เรื่องของวัคซีนทั้งสุนัข แมวและลิง นั้น ก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนจาก
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ชาวบ้านเข้ามาว่า มีลิงเข้ามารบกวนคนในพื้นที่ ลิงนั้นไม่ใช่สัตว์เลี้ยง
แต่เป็นสัตว์ป่า เรื่องนี้เป็นอานาจหน้าที่ของเราหรือไม่อย่างไร มอบกอง
สาธารณสุขฯ ตรวจสอบและหารือว่าจะทาอย่างไรจะชี้แจงอย่างไรว่าเรื่อง
ลิงนั้นเกินขีดความสามารถของเราหรือไม่ และให้ทาหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่หรือปศุสัตว์จังหวัด ขอร่วมโครงการฉีดวัคซีนสุนัข แมว
/และลิง...

14

และลิงไปในคราวเดียวกัน
-วันนี้เทศบาลให้บริการวัคซีนแล้วที่ โรงฆ่าสัตว์แต่หลายๆ คนยังไม่ทราบ
เรื่อง
-กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการสังคม ประสานการปฏิบัติกาหนดวัน
เวลาขึ้นมา และลงพื้นที่ทุกๆ ชุมชน โดยให้ประธานชุมชนทุกชุมชนเป็น
กรรมการด้วย เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ลิง ให้
ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่
2.เรื่องอนาคตการทาโรงไฟฟ้าขยะ วันนี้จะได้หาข้อยุติ ล่าสุดผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้เซ็นเอกสารแล้วและข้อมูลบางส่วนได้ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย
แล้ว ส่วนนี้จะต้องรอคาตอบอีกครั้งว่าจะให้เราดาเนินการอย่างไร
-ระเบียบพัส ดุ มี 3 อย่าง คือ การคัดเลือก วิธีเจาะจง และ e-Auction
เพื่อให้เกิดความชัดเจน นายกฯ ควรทาหนังสือหารือกับกรมบัญชี กลาง
เพื่อหาคาตอบ
3.เรื่องงานสงกรานต์ ได้ทราบข่าวจากนายกฯ ว่าทางเจ้าหน้าที่ตารวจแจ้ง
มาว่าในปีต่อไปไม่อนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ แต่งานสงกรานต์ งานลอย
กระทง งานปีใหม่คืองานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ท้องถิ่นจะต้องรักษาไว้
ใครก็ห้ามไม่ได้ หากจัดที่เดิมไม่สวยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนสถานที่
หากห้ามไม่ให้จัดคงไม่ได้ เพราะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่คือผู้อานวยการ
ทางหลวงเทศบาล
4.เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ ผมได้เสนอนายกว่า ควรจัด
พิธีรดน้าดาหัวผู้ ใหญ่ที่บริเวณปูดา ให้จัดงานประเพณีสงกรานต์โดยการ
ประกวดแต่งชุดไทยย้อนยุค “ออเจ้า” ในละครบุพเพสันนิวาส
5.การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทุกชุด รีบเร่งดาเนินการให้เร็ว หากล่าช้า
จะสอบสวนกรรมการเสียเอง
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

1.เรื่องสุนัข แมว ได้แจ้งทางกองสาธารณสุขฯ ไปแล้ว กองสาธารณสุ ขฯ
ได้ทาหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลังจากจากแก้สานวนแล้วจะส่ง
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
2.เรื่องของวัคซีนสุนัข แมว ที่ท่านรองป้อมเพชรพูดไปได้ดาเนินการทา
หนังสือแล้ว
3.เรื่ องสงกรานต์ รอคาตอบที่เป็นรายละเอียดอีก ครั้ง ว่าจะดาเนิ น การ
อย่างไร
4.เรื่องของการสอบสวน ได้เร่งไปทางเลขาฯ ที่ทางานแล้ว
/นางสาวสุวรรณี...
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นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-เรื่องการจัดงานสงกรานต์ ตามที่ท่านรองป้อมเพชรแจ้งมา ต้องจัดงาน 3
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา พื้นที่
-การตักบาตรทาเป็นประจาทุกๆ ปี ที่ บริเวณลานบันไดนาค วัดแก้ว ฯ
จากนั้นทาพิธีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุต่อ
-มีมหกรรมดนตรี ที่ถนนวัฒนธรรม หากให้ทาพิธีรดน้าดาหัวที่ปูดาเรื่อง
ของมหกรรมดนตรี นั้ น เราจะต้ อ งย้ า ยจากลานวั ฒ นธรรมไปจั ด ที่ ปู ด า
หรือไม่
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -หากท่านนายกฯ เห็นด้วยกับสิ่งที่เสนอไป อาจจะทาพิธีรดน้าดาหัว ที่วัด
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ แก้วฯ เหมือนเดิมก็ได้ สงกรานต์อาจจะเป็นลานวัฒนธรรมหรือที่ไหนก็ได้
-ในส่วนของการประกวดงานสงกรานต์ ชุดไทยนั้น มาประกวดที่เวทีปูดา
หรือบริเวณกาแพงประวัติศาสตร์ก็ได้หากเป็นช่วงกลางคืน
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

-การประกวดชุดไทยย้อนยุคต้องกาหนดให้ชัดเจนว่า จะประกวดชุดไทย
แบบไหนเพราะมีหลายๆ ยุค และต้องมีกรรมการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ในเรื่องแต่งชุดไทยย้อนยุค สืบเนื่องจากงานอุ่นไอรัก ละครบุพเพสันนิวาส
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จะเป็นสมัยราชกาลที่ 5 ทั้งหมด
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

-เรื่องงานสงกรานต์ทางกองการศึกษาทาตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อน

รับทราบและดาเนินการ
*********************

เลิกประชุมเวลา 12.16 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

