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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 7 / ๒๕๕9
เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร ( ชั้น ๓ )
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
3. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
4. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงษ์
5. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
6. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
7. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
8. นายกิจจา
กาละวงศ์
9. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
10. นายศุภกร
ศรีจันทร์
11. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
12. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
13.นางสาวรัตติกาล เครือหลี
14.นางสาวอังคณา สืบวิเศษ
15.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
16.นายสุริยา
หลานสัน
17.นายกันต์กวี
วะจิดี
18.นางสาวประภาศรี คานวณจิตร
19. นายวิรัตน์
จุติประภาค
20. นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
21.นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
22. นางรวีวรรณ เต็มชื่น
23. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
24.น.ส.อ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
25.นายขันติกร
สุวรรณวิหค
26. นางสุดาชล
กาละวงศ์
27. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์
28. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ มหาราช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
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29.นายวรเวทย์ แสงศรี
30.นางศิวลัย
มีวัฒนะ
31.นายวิริยะ
เดชผล
32.นายณฐนนท์ สูทอก
33.นายวิระยุทธ เดชอรุณ
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
2. นายณรงค์
รัฐภูมิภักดิ์
3. นางสาวประภาศรี คานวณจิตร
4. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
5. นางวิไล
กัลป์ยาณปัทม์
6. นางสาวภาณุมาศ เพ็ชรศรีเงิน
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ได้แจ้งเรื่องการแถลงการณ์จากสานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ
นายกเทศมนตรี
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
สยามิ น ทราธิ ร าชบรมนาถบพิ ต ร สวรรคต เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2559
เวลา 15.52 น. โดยได้ประกาศให้ส่วนราชการ ไว้ทุกข์ 1 ปี ประชาชนทั่วไป และ
สถานบันเทิง งดการแสดงรื่นเริ ง จานวน 30 วัน ในการนี้ ขอให้ทุกคนยืนถวาย
ความอาลัย เป็นเวลา 3 นาที
- ต้อนรับผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ นางองคณา สืบวิเศษ
- ต้อนรับผู้อานวยการกองคลัง นางสาวรัตติกาล เครือหลี
- และต้อนรับตาแหน่งใหม่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายวิระยุทธ เดชอรุณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2 ...
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ระเบียบวาระที่ 2
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ เชิญครับ

นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 8 ในข้อความที่ตนเองพูดเอง
ดังนี้ “ได้แจ้งโครงสร้างหลั งคาศูนย์วัฒ นธรรมอัน ดามัน งบประมาณ ปี
2558 ระหว่างอาคาร A-B จากที่ กองช่างได้อ อกแบบไว้แล้ ว ให้ ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องดาเนินการประกาศและประกวดราคารอไว้ก่อน และนาเรียนให้
ท่ า นผู้ ว่ าราชการจั งหวัด กระบี่ ลงนาม โดยให้ ท างผู้ รับ เหมาได้ ส่ งมอบ
อาคารดังกล่าวให้กับเทศบาลก่อนเพื่อเทศบาลจะได้ดาเนินการต่อไป
- งบ 2.8 ล้านบาท งบโครงสร้างหลังคาต้องเร่งดาเนินการเกรงจะตกไป
- จะลงนามได้ต่อเมื่อได้รับการรับโอน รับมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

รับรอง
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

สานักปลัดเทศบาล
- มอบสานักปลัดเทศบาล จัดตั้งพุ่มกฐิน เพื่อถวายกฐิน ณ วัดราษฎร์รังสรรค์
ตาบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่ ตลอดจนของวัดแก้วโกรวาราม ให้จัดตั้งพุ่มกฐินด้วย
(ได้ดาเนินการจัดตั้ง เรียบร้อยแล้ว)
- แจ้งทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดาเนินการตามผลคะแนนของรางวัล
ธรรมาภิบาล และชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานเสนอปลัดเทศบาลพิจารณา
(ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสานักปลัดเทศบาลอยู่ระหว่าง
ดาเนินการสรุป)
กองช่าง
- สารวจตรวจสอบคะแนนธรรมาภิบาล ของกองที่ตนเองรับผิดชอบในส่วนของที่ได้รับ
คะแนนน้อยโดยให้ทาบันทึกชี้แจงเหตุผล (ภายในสัปดาห์หน้าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ)
- ดาเนินการซ่อมแซม ดังนี้
- ฝาคูระบายน้าหน้าบ้าน สท.อิทธิชัย มีอิฐวางปิดอยู่ (ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว)
- ถนนนาสร้างโบสถ์เลยบ้านคุณสาคร ดินอุดตันในร่องน้า
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- เชิญให้ผู้รับเหมามาคุยเพื่อให้เข้าใจในหลักการ ทุกคนที่ซื้อซอง เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน
(ควรให้ทางกองคลังเป็นผู้ประสาน)
- ถนนนาเตย ท าตลอดสายโดยให้ ท างกองช่ า ง วางท่ อก่อ นได้ เลย (อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ
โดยใช้เครื่องจักรขุดลอกบางส่วนแล้ว)
- ถนนทางเชื่อมปากทางคลองใหญ่ ให้ทาทางลาดให้ยาวไปอีกเนื่องจากรถใหญ่ รถบัสลงยาก
ปูทางลาดยาวออกไป และซ่อมแซมถนนที่ชารุดตลอดจนบริเวณฟุตบาทที่ทางประปาขุดไว้
ดาเนินการให้เรียบร้อย (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- ถนนราษฎร์พัฒนาทางเข้าวัดถ้าเสือ ทาทางเชื่อมตรงนั้นได้ก็จะแยกขึ้นไปถนนสายไฟหน้า
พละเปิ ดถนนแล้ ว ลงหิ น คลุ ก บริเวณหลั งตชด.ความยาวประมาณ 200 เมตรและต้อ ง
ประสานกับทางวิทยาลัยพละด้วยเพราะทาง วพ. ปิดทางไม่ให้ออก (ได้ประสานกับทาง วพ.
แล้ว เขาแจ้งว่าไม่สามารถเปิดเส้นทางนี้ได้เกรงว่าจะรบกวนกับทางนักเรียน)
- (ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ประสานกับทางจังหวัด โดยให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
เรียกประชุมหารือ
- เกี่ยวเส้นทางบริเวณหลังตชด. กับหน่วยงาน วิทยาลัยพละศึกษา โยธาธิการและ
ผังเมือง เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมอบกองช่างทาหนังสือและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ลงนามเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม)
- มอบผู้อานวยการกองช่าง ไปถ่ายภาพที่ประติมากรรม ณ หาดนพรัตธารา(คลองแห้ง)
ทั้งหมดตั้งแต่ด้านนอก ด้านใน เพราะปัจจุบันนี้ ประติมากรรมชิ้นนี้อยู่ในความดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัดกระบี่และไม่มีที่เก็บที่เหมาะสมหากทางผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้เรา
ดูแลเราก็จะทาเหมือนที่เดิมที่เคยวางประติมากรรมชิ้นเดิมนี้(อยู่ระหว่างดาเนินการ )
- มอบกองช่าง สรุป เป็ น รูป เล่ มการจัดท าเขื่อนบริเวณตลาดเก่ าโดยจะมีห น่ว ยงานของ
โยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดาเนินการซึ่งผลที่เกิดจากการทาเขื่อนประชาชนได้ประโยชน์
โดยเฉพาะน้าไม่ท่วมขังและยังเกิดความสวยงามตลอดจนมีหน่วยงานของป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเข้าร่วมด้วยซึ่งน้าที่เคยท่วมมาตลอดพอทาเขื่อนเสร็จแล้วน้าไม่สะสมทา
ให้ปลายน้าไม่ท่วมขังสามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมได้และยังสามารถต่อยอดให้กับชุมชนได้ใน
ส่วนของชุมชนจะมีเรือแคนู ตลาดน้า (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
- มอบทางกองช่างทาหนังสือให้กับโยธาธิการและผังเมือง ว่าควรจะขยายพื้นที่ให้ยาวไปถึง
โต๊ะหิ น ขวางโดยแจ้งถึงประโยชน์ที่ป ระชาชนได้รับเบื้องต้ นได้แจ้งให้ ท่ านอธิบดีและผู้ ว่า
ราชการจังหวัดทราบแล้ว โดยให้ทางโยธาธิการฯเป็นผู้เสนอหนังสือ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
กองคลัง
- สารวจตรวจสอบคะแนนธรรมาภิบาล ของกองที่ตนเองรับผิ ดชอบในส่ว นของที่ได้รับ
คะแนนน้อยโดยให้ทาบันทึกชี้แจงเหตุผล
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กองการศึกษา
- สารวจตรวจสอบคะแนนธรรมาภิบาล ของกองที่ตนเองรับผิดชอบในส่วนของที่ได้รับคะแนน
น้อยโดยให้ทาบันทึกชี้แจงเหตุผล
-

กองวิชาการฯ
สารวจตรวจสอบคะแนนธรรมาภิบาล ของกองที่ตนเองรับผิดชอบในส่วนของที่ได้รับคะแนน
น้อยโดยให้ทาบันทึกชี้แจงเหตุผล (ได้รายงานให้ปลัดเทศบาลเรียบร้อยแล้ว)
ตรวจสอบโครงสร้างหลังคาคลุมศูนย์วัฒนธรรมอันดามันของอาคาร A ไปอาคาร B ว่า
ดาเนินการถึงไหนแล้ว มอบวรเวทย์ (ทางกองช่างได้ดาเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว)
กองสาธารณสุขฯ

-

สารวจตรวจสอบคะแนนธรรมาภิบาล ของกองที่ตนเองรับผิดชอบในส่วนของที่ได้รับคะแนน
น้อยโดยให้ทาบันทึกชี้แจงเหตุผล (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
กองสวัสดิการ

-

สารวจตรวจสอบคะแนนธรรมาภิบาล ของกองที่ตนเองรับผิดชอบในส่วนของที่ได้รับคะแนน
น้อยโดยให้ทาบันทึกชี้แจงเหตุผล(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
มติที่ประชุม

ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
ได้ติดตามงานเรื่องการให้ออกของบ้านพักอาศัย บริเวณศูนย์
รองนายกเทศมนตรี
วัฒนธรรมอันดามัน ต้องให้แล้วเสร็จให้จบภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นี้ โดย
ให้ประสานกับทางตารวจ งานเทศกิจ งานนิติกร ตลอดจนกองช่าง เข้าดาเนินการให้
เสร็ จ สิ้ น (มอบผู้ อ านวยการกองวิช าการและแผนงาน เป็ น ผู้ ด าเนิ น การและ
ประสาน)
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
ได้ติดตามเรื่องงบประมาณไม่แล้วเสร็จ ของปีงบประมาณ 2558
เลขานุการนายกเทศมนตรี
อีกทั้งที่กันมาไว้เบิกจ่ายปี 2559 ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันไว้ในปี 2560
อีก อย่ างไรก็ให้ เร่งดาเนินการให้ แล้วเสร็จ เพราะในปี 2560 ต้องให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน 6 เดือนเท่านั้น โดยต้องการให้ รองนายกเทศมนตรีที่ รับผิ ด ชอบทุ กกอง
ได้ติดตามโครงการต่าง ๆ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พร้อม
ทั้งนาแผนการใช้เงินมาดูด้วย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ตามงบประมาณโครงการให้ติดตามและเรียกประชุมทุกวันอังคาร
นายกเทศมนตรี
โดยมีผู้อานวยการกองและรองนายกเทศมนตรีที่รับผิดชอบของแต่ละกองเข้าร่วม
ประชุมเพื่อติดตามงานด้วยทุกครั้ง ณ ห้องศรีหนุมาน ตามทุกโครงการ พร้อมทั้งให้
ประชุมภายในกองของตนเองด้วยทุกสัปดาห์
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นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี
โครงการ

ควรประชุม 2 สัปดาห์ครั้ง เนื่องจากให้ทางกองได้ดาเนินการตาม

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ต้องการให้กอง/ฝ่าย ทาบันทึกให้ทางกองช่างดาเนินการและช่วยประสาน
ด้วยวาจากับทางผู้อานวยการกองช่าง หรือกับช่าง ด้วย เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อ
งานที่ตรงกันและเพื่อความรวดเร็วของงานโดยไม่ต้องแก้แบบในภายหลัง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี

ในส่วนของทางโรงเรียนให้จ้างเอกชนเขียนแบบเพื่อความรวดเร็วโดยให้งาน
พัสดุของโรงเรียนเตรียมเรื่อง

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

สาหรับทางกองช่าง เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมายอีกทั้ง
ยังมีเจ้าหน้าที่โอนย้ายไปอีก ทาให้ขาดอัตรากาลัง และตอนนี้มีเจ้าหน้าที่
จาก องค์การบริห ารส่วนตาบลเขาคราม นายสวรรค์ กีรติโล่ ตาแหน่ง
วิ ศ วกรช านาญการ มี ค วามประสงค์ โ อนย้ า ยมาเทศบาลเมื อ งกระบี่
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาหากมีความประสงค์รับโอนจะได้ดาเนินการต่อไป

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อนุญาตให้รับโอนนายสวรรค์ กีรติโล่ ตาแหน่งวิศวกรชานาญการ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

- รับทราบและดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
- รั บ โอนนายสวรรค์ กี ร ติ โล่ ต าแหน่ งวิ ศ วกร ช านาญการ จาก
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาคราม
เรื่องโครงการสนับสนุนสถานที่ติดตั้งป้ายบอกทางโรงพยาบาลกระบี่
นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล (กองช่าง)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องโครงการสนับสนุนสถานที่ติดตั้งป้ายบอกทาง
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งทางกองช่างได้ดาเนินการ
สารวจสถานที่ติดตั้งป้าย พร้อมออกแบบเขียนแบบป้ายให้เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ รูปแบบป้ายที่ติดคู่กับป้าย
อลิสาบริการห้องพักนั้นจาเป็นต้องคงรูปแบบเดียวกันไว้ ส่วนป้ายที่แนะนา
ให้ติดเพิ่มเติมบริเวณอื่นคือให้เป็นป้ายขาเดียว เน้นความสวยงามตอนนี้ได้
ดาเนิ นการเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ตามแบบที่เสนอที่ประชุม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประมาณป้ายละ 3 – 4 หมื่นบาท

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ราคาป้ายที่ลงทุนแต่เราสามารถเรียกเก็บค่าภาษีป้ายต่อป้ายปีละ 1 หมื่น
บาทก็สามารถลงทุนได้และเพิ่มเติมตกแต่งอีกเล็กน้อยก็สามารถดาเนินการ
ติดตั้งได้
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ดาเนินการจัดทาและติดตั้งป้ายตามเสนอ
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เรื่องขอทบทวนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุค คล
ของเทศบาล

นายวิรัตน์
จุติประภาค
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
ได้แจ้งที่ประชุมทราบและพิจารณา ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกระบี่ (ก.ท.จ. กระบี่) มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อ วันที่
24 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเป็นไปตามมติกรรมการกลาง
พนั ก งานเทศบาล (ก.ท.) เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยประกาศใช้ ต ามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือก
กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ประกาศใช้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ในนามของโรงเรียนเทศบาล 4
มหาราช ได้ รั บ ทราบรายละเอี ย ดของประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ คคลของเทศบาล แล้ ว มีความเห็ น ว่าประกาศ
ดังกล่าว ทาให้พนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองกระบี่ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราชเสียโอกาสใน
การรับ การคัดเลื อกตามหลั กเกณฑ์ การคัด เลื อกกรณี มีเหตุพิ เศษไม่ต้อ ง
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตาแหน่งครูผู้ช่วย
เนื่ อ งจากประกาศฉบั บ นี้ ใ นข้ อ 4.2(3) คุ ณ สมบั ติ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ(3)คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษ(3) เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ ช่วย
ตามมาตรฐานตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ทั้งนี้
จะต้อ งได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ตลอดหลั ก สู ต รปริญ ญาไม่ ต่ ากว่า 2.50 ท าให้
พนักงานที่ใกล้จะครบการปฏิบัติงาน 3 ปี ที่มีสิทธิคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ดังกล่าวฯ ทาให้พนักงานเหล่านี้เสียสิทธิในการเข้าสู่หลักเกณฑ์การคัดเลือก
กรณี มี เหตุ พิ เศษที่ ไ ม่ ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น ดั ง กล่ า ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ
พิจารณาและขอเสนอแนะให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่
(ก.ท.จ.กระบี่) ดังนี้
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

o ขอให้ ทบทวนหลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารบุคคลของ
เทศบาล เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กกรณี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม่ ต้ อ ง
สอบแข่งขันสาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ. 2558
o ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่(ก.ท.จ.กระบี่) ช่วยหา
แนวทางอื่นๆ ในการพิ จารณาให้ พ นักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ ง
ผู้ช่ว ยครู ที่มีเกรดเฉลี่ ไม่ถึง 2.50 ให้ มีโอกาสบรรจุและแต่งตั้งเป็ น
พนั ก งานครู ข องเทศบาลโดยคั ด เลื อ กกรณี มี เหตุ พิ เศษที่ ไ ม่ ต้ อ ง
สอบแข่งขัน
มอบกองการศึกษาประสานทาง ก.ท.จ.กระบี่ เพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว
มอบกองการศึกษาประสานและหารือกับทาง ก.ท.จ.กระบี่
เรื่องรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต

นายศุภกร
ศรีจันทร์
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยสานักงาน ป.ป.ช. แจ้งรายงาน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบการป้องกันการทุจริต โดยเทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับ
ความพึงพอใจระดับ มากที่สุ ดคิดเป็นร้อยละ 31 ระดับ มากร้อยละ 80
ระดับปานกลางร้อยละ 13.86 และระดับน้อย ร้อยละ 1.34 ซึ่งไม่มีใน
ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ในข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วสามารถน าไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ได้สอบถามเรื่องการเก็บค่าใช้บริการห้องน้าสาธารณะบริเวณข้าง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ป้อมตารวจ
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ขอรายงานผลการเก็บค่าบริการห้องน้าสาธารณะบริเวณข้างป้อมตารวจ
ผู้อานวยการกองช่าง จากที่ให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้ไปเก็บค่าบริการตั้งแต่เวลา 08.30น.–20.00 น.
ได้เงินประมาณวันละ100- 200 บาท และนาไปซื้อน้ายาล้างห้องน้าและค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ เหลือเงินประมาณเดือนละ 1,000-1,500 บาท
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ให้นามาทบทวนการให้เช่าใหม่อีกครั้ง ในส่วนของการจัดเก็บค่าจอดรถ
ก็ให้ดาเนินการในคราวเดียวกันจ้างเหมาในคราวเดียวกับค่าเก็บบริการ
ห้องน้าสาธารณะ
มอบกองคลังดาเนินการประชุมเพื่อทบทวนการจัดหาผลประโยชน์ใน
พื้นที่การจัดเก็บค่าจอดยานยนต์และการเก็บบริการห้องน้าสาธารณะ
บริเวณข้างป้อมตารวจ

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
ได้หารือที่ประชุมเรื่องการจัดงานลอยกระทงว่าควรดาเนินการจัด
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา งานต่อไปหรือไม่อย่างไร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สาหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจาปี 2559 ให้ดาเนินการจัด
งานในส่วนของประเพณีวัฒนธรรมแต่งดไม่จัดงานมหรสพเท่านั้น

มติที่ประชุม

ดาเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงตามประเพณีแต่ไม่จัดงานให้มี
มหรสพ
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เสนอให้เทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง ชาระขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้จ่ายครั้งเดียว 100 % จะได้หรือไม่
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
การจะชาระค่าขยายเขตกระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้อานวยการกองคลัง ในส่วนของการชาระไม่สามารถชาระได้ครั้งเดียวทั้งหมดให้ จ่ายได้ครั้งละ 50 %
เท่านั้น
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

สาหรับในปีงบประมาณ 2560 ให้เขาทาเรื่องมาใหม่เพื่อเราจะจ่ายให้ก่อน
50 %
มอบกองช่างประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทาหนังสือมาใหม่
เพื่อให้เทศบาลจะได้ชาระให้ก่อน 50%

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ได้สอบถามรายละเอียดของเงิน สปสช.ในรายงานการสรุปยอดเงินเหลือ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และเงินที่ใช้ไปยอดไม่เท่ากันให้ทางกองสาธารณสุขฯ ดูรายละเอียดและรายงาน
ใหม่อีกครั้ง
มติที่ประชุม
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

มอบกองสาธารณสุขฯ สรุปยอดเงิน สปสช. พร้อมรายละเอียดและเสนอ
ท่านนายกเทศมนตรีใหม่อีกครั้ง
ได้สอบถามการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้อยู่ในรอบที่จะไม่ทาให้เสีย
คะแนนของธรรมาภิบาล เพราะในรอบแรกเลยมาแล้ว แต่รอบหลังควร
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

ไม่ให้เกินระยะเวลาที่กาหนด และที่สาคัญก็จะทาให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
ไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับช้าไปด้วย
สรุปเรื่องของคะแนนธรรมาภิบาล อะไรที่เราทาไม่ได้ ก็ปรับปรุงแก้ไข หาก
ปีที่ผ่านมาเขาตรวจ 2 โครงการ แต่ปีนี้เราก็ควรทาให้มากกว่า 2 โครงการ
เพื่อรองรับการเรียกตรวจเพิ่มเติมในปีถัดไปและให้นัดประชุมเฉพาะเรื่อง
ธรรมาภิบาลเป็นการเฉพาะอีกครั้ง
ได้สอบถามเรื่องผู้ที่อยู่อาศั ยบริเวณศูนย์วัฒ นธรรมอันดามัน ภายในวันที่
17 ต.ค. 2559 ต้องดาเนินการให้จบเรียบร้อย

นายศุภกร
ศรีจันทร์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นี้จะดาเนินการให้แล้วเสร็จแน่นอน

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ได้ ติ ด ตามเรื่ อ งงบประมาณที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จ่ า ยหรื อ ที่ ไ ด้ กั น เงิ น ไว้ แ ล้ ว ของ
งบประมาณปี 2558 และของปี พ.ศ. 2559 ยังมีอีกกี่โครงการที่ยังไม่
ดาเนินการหรืองบประมาณปี 2560 ได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว หากไม่มี
การติดตามเกรงว่าเงินงบประมาณจะตกไป ต้องการให้ปลัดเทศบาลและ
รองนายกเทศมนตรีได้ติดตามงานของกองที่ตนเองรับผิดชอบทุกสัปดาห์

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องการติดตามงบประมาณให้นัดประชุมเพื่อติดตามทุกวันอังคารทุก ๆ
2 สัปดาห์ โดยให้ใช้ห้องศรีหนุมาน ชั้น 3 และให้ประชุมกองของตนเอง
ด้วยสัปดาห์ละ 1 วัน

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
ลงชื่อ

ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์
ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

