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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายป้อมเพชร
3. นายสุรเดชา
4. นายวิรัญ
5. นายประพันธุ์
6. นายกิจจา
7. นายกฤษฎา
8. นายธีรวุฒิ
9. นางสาวรัตติกาล
10. นางอังคณา
11. นางสาวสุวรรณี
12. นางสุวรรณี
13. นายก้องเกียรติ
14. นายสุริยา
15. นางจิรัญญา
16. นายเกื้อกูล
17. นายวิรัตน์
18. นางเพ็ญจวรรณ
19. นางสาวภาณุมาส
20. นางสาวโนรี
21. นายวิระยุทธ
22. นางรวีวรรณ
23. นายบรรจบ
24. นางสาวอ่อนภักตร์
25. นายขันติกร

ภูเก้าล้วน
สุคนธกนิษฐ
ฟุ้งสาคร
เห้งสวัสดิ์
ศรีสุวรรณ
กาละวงศ์
สถิตย์ภาคีกุล
ชูศิลป์
เครือหลี
สืบวิเศษ
เสนีย์
คงสอน
ตันตินันท์
หลานสัน
หง้าฝา
กุลชุมภู
จุติประภาค
วงษ์สุวรรณ
เพ็ชรศรีเงิน
เห้งสวัสดิ์
เดชอรุณ
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
จูฑามาตย์
สุวรรณวิหค

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
/28.นายวรเวทย์...
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26. นายวรเวทย์
27. นายวิริยะ
28. นายณฐนนท์
29. นายนพราชย์
30. นาจุฑาทิพย์
31. นางสุดาชล
32. นางพจนารถ
33. นางวิไล

แสงศรี
เดชผล
สูทอก
อินทร์ทองคา
เจริญสุข
กาละวงศ์
กุลฉันวิทย์
กัลป์ยาณปัทม์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายสารัตน์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ
2. นางสายใจ
3. นางสาวจิรัชญา

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการกองช่าง

(ไปราชการ)

ตันเลียง
สีแดง
ชัยสิงห์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 1.เรื่ อ งของคู ร ะบายน้าตามหมู่ บ้ า น ห้ อ งแถวต่ า งๆ ที่ ผู้ รั บ เหมาได้ฝั งคู
ระบายน้าใต้บ้าน จากการที่ฝนตกน้าได้ไหลลงคูระบายน้าแล้วล้นเข้าบ้านที่
เป็นห้องแถว ในส่วนนี้ได้ให้จดรายละเอียดเลขที่บ้านเท่าไหร่ ชื่ออะไร ห้อง
แถวมีใครกี่คน และให้ไปดาเนินการทั้งหมด
2.ขอขอบคุณทุกๆ คน ที่มาร่วมและช่วยงานในวันที่ 13 เม.ย. 2561 ที่
ผ่านมาจนประสบความสาเร็จ และได้รับการชื่นชมจากประชาชน ชมรม
และทุกภาคส่วน และมีข้อเสนอกลับมาว่าในปีหน้าอยากจะให้ทาอย่างนี้
ต่อไป
3.เรื่องบ่อขยะ ซึ่งนายกฯ ได้ให้คามั่นสัญญาไว้ว่าจะดาเนินการให้ เสร็จ
ภายใน 90 วัน ในส่วนของเรานั้น เราคิดว่าเราดาเนินการไปน่าจะผ่ าน
เกณฑ์แล้ว แต่ที่ประชุมครั้งที่ผ่านมานั้นเขาบอกว่าเราไม่ผ่ านเกณฑ์ ตก
เกือบหมดทุกข้อ
-ในครั้งต่อไปเขาตกลงกันว่าให้ กอ.รมน. จังหวัด เขาร่วมประชุมด้วย
/-ทางสาธารณสุขฯ ...
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-ทางสาธารณสุขฯ จังหวัด นัดทางเราไปดูเรื่องของน้าเสีย ปรากฏว่าส่วน
ใหญ่ผ่านเกณฑ์หมด และไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดไว้ น้า
ต่างๆ สามารถใช้ได้
-แต่ประเด็นที่น้าในบ่อมีเชื้อแบคทีเรียปะปนอยู่บ้าง ไม่ใช่สาเหตุหลักที่เกิด
จากบ่อขยะเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากธรรมชาติและวิถีของชาวบ้าน
-นายกฯ ได้ให้เลือกใช้ 3 วิธี คือ
1). ทางเราจะรื้อบ่อหรือล้างบ่อและใส่ท่อคอนกรีตให้
2). เจาะบ่อบาดาลให้
3). ต่อท่อประปาไปให้
-ในส่ ว นของกองคลั งให้ เตรียมการไว้ล่วงหน้า ที่จะมีการอนุมัติงบฯ เพื่อ
นามาแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อขยะ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 15 หน้า
ให้ทุกท่านช่วยดูรายละเอียด และมีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุม
บ้าง ก็ขอเชิญครับ

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม ในส่วนของรายชื่อผู้มาประชุม และผู้ไม่มาประชุม ในวันนั้นกระผม
ติดภารกิจซึ่งไปราชการ ขอตัดรายชื่อส่วนที่เข้าร่วมประชุมออก

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง หากไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่ง
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ขอเรียนแจ้งว่าการติดตามเรื่องโครงการ
งบประมาณ มีการเสนอในที่ประชุมพิจารณา และมีมติว่าขอให้ติดตาม
/เดือนละ…
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เดือนละหนึ่ง ครั้ง ในคราวนี้จะไม่มีการติดตามเรื่องแผนดาเนินการตาม
โครงการต่างๆ ประจาปีงบฯ จึงเรียนแจ้งในที่ประชุมแห่งนี้ทราบอีกครั้ง
-เชิญกองช่างรายงานการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กองช่าง
1.ในส่วนของการซ่อมถนนหน้าพลั บพลา เมื่อติดขัดจะเป็นของรายใดก็
แล้วแต่ ที่ทาให้เราไม่สามารถ ทางานได้ ให้ทาหนังสือไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาดาเนินการให้ ได้ประสานกับทางผู้ประกอบการแล้ว เมื่อเราพร้อม
เราจะแจ้งให้ทางผู้ประกอบการทราบอีกครั้ง
2.ให้ทางกองช่างช่วยตรวจสอบ การใช้ไฟฟ้าสาธารณะที่ไม่เกิน 10% โดย
คิดเป็นจานวนเท่าไหร่ รวมถึงหากตัดค่าการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนออกไปจะ
เหลือเท่าไหร่ ค่ากระแสไฟฟ้าตรวจสอบเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่การ
ไฟฟ้ า ให้ เ ราใช้ = 454,190.07 ส่ ว นกระแสไฟฟ้ า สาธารณะที่ ใ ช้ =
367,110 หน่วย ขณะนี้เราใช้ไปทั้งหมดยังไม่เกิน 10% ยังใช้แค่ 8%
3.ทาหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ในการประหยัด
การใช้ไฟฟ้า ทางกองช่างได้ดาเนินการทาบันทึกเรื่องของการประหยัด
พลังงานให้ทุกกอง/ฝ่ายแล้ว
-ตรวจสอบที่จะแยกมิเตอร์ หน่วยของการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน ตอนนี้ได้
แจ้งช่างไฟฟ้าแยกมิเตอร์เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอในครั้งต่อไป ในส่วน
ของ ศพด. แล้วมี 1 มิเตอร์
-ร.ร.ท.1 มี 1 มิเตอร์
-ร.ร.ท.2 มี 2 มิเตอร์
-ร.ร.ท.3 มี 2 มิเตอร์
-ร.ร.ท.4 มี 2 มิเตอร์

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องของไฟฟ้าสาธารณะต้องไม่รวมไฟฟ้าของโรงเรียน เพราะเขากาหนด
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ไว้วา่ การใช้ไฟฟ้าของเทศบาลในประเทศไทยให้ใช้ฟรีเป็นกรณีพิเศษ
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

10% ของการใช้ไฟฟ้าคิดเฉพาะไฟฟ้าสาธารณะอย่างเดียว แต่ปี 2552
เขาไปแก้คาจากัดความ กลับคานิยามของการใช้ไฟฟ้า สาหรับเทศบาล 66
แห่ง เป็นกระแสไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายให้เทศบาล เพื่อใช้ใน
กิจการของเทศบาลหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ สานักงานเทศบาลไม่
รวมบ้านพัก สถานีอนามัย โรงพยาบาลสถานีดับเพลิง โรงเรียน ไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ
/นายกิจจา…
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นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

-เราควรทาหนังสือไปยังการไฟฟ้า ว่าส่วนที่เราใช้ไปเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
และเหลือเท่าไหร่ ส่วนที่เหลือแต่ละเดือนต้องนามาสมทบให้เรา
-และเราต้องขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดในการใช้ไฟฟ้า

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องของไฟฟ้า 66 แห่ง เมื่อก่อนนั้นเป็นของท้องถิ่น ต่อมานโยบายของ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ รัฐบาลต้องการนาไฟฟ้าไปเป็นของภูมิภาค เมื่อเป็นของภูมิภาคแล้วเงื่อนไข
คือ ทรัพย์สิน หนี้สิน เขานาไปหมดและเขาบอกว่าให้ท้องถิ่นใช้ไฟฟ้าฟรี
และแบ่งรายได้ให้อีก 10% และต่อมาภายหลังได้แก้ไขเงื่อนไขเป็น ให้ใช้
ไฟฟ้าฟรีได้ไม่เกิน 250 หน่วย/หลังคาเรือน
-ในการประชุมสันนิบาตภาคใต้ที่จะจัดขึ้น 2 – 4 พ.ค. 2561 มอบรอง
กิจจา เรียบเรียงเรื่องการใช้ไฟฟ้านาเสนอนายกฯ เพื่อให้นายกฯ เสนอต่อ
ในที่ป ระชุม เพื่อให้ เป็นมติของสั นนิบาตภาคใต้ และให้ สั นนิบาตภาคใต้
ผลักดันต่อไป
-นามติของสันนิบาตแห่งประเทศไทย ฟ้องร้องศาลปกครองต่อไป
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

สานักปลัดเทศบาล
1.สานักปลัดเทศบาล แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าประชุมเรื่องของ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาเนินการแล้ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.มอบกองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบและหารือว่าจะทาอย่างไรในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องลิง หลังจากที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ามีลิงเข้ามารบกวนคนใน
พื้นที่ และทาหนังสือถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอร่วมโครงการฉีดวัคซีน
สุนัข แมว ลิง ได้ดาเนินการทาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และ
ปศุสัตว์จังหวัดแล้ว
2.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ประสานการปฏิบัติร่วมกัน
กาหนดวัน เวลา เพื่อลงพื้นที่ทุกๆ ชุมชน โดยให้ประธานชุมชนทุกชุมชน
เป็นกรรมการเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีนสุนัข แมวและลิง
ขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีจานวนน้อย ในส่วนของการลงพื้นที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ อย่างเดียว ต้องใช้เวลาสักระยะ
หนึ่ง
-เชิญคุณนพราชย์ได้แจ้งรายละเอียดของวัคซีนเพิ่มเติม

นายนพราชย์ อินทร์ทองคา 1.สถานการณ์ของพิษสุนัขบ้าในกระบี่ระบาดอาเภอเดียว คือที่ อ.ลาทับ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ เดือน ส.ค. ปีที่แล้วจะพบ 7 ตัว ปลายเดือน มี.ค.2561 มี 1 ตัว วัคซีน
ที่มีอยู่ในขณะนี้ไปอยู่ที่ลาทับหมด วัคซีนที่ปศุสัตว์เหลือ 100 โดส และ
เทศบาลเหลือ 100 โดส
/นายวิรัญ…
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นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรามีการรายงานการฉีดวัคซีนบ้างหรือไม่

นายนพราชย์ อินทร์ทองคา -เราดาเนินการอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์ เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึงตอนนี้
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ 800 โดส ทาหมันไป 200 กว่าตัว
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

-ที่สวนสาธารณะธารามีสุนัขอยู่ประมาณ 7 – 8 ตัว มีคนนาอาหารไปให้
ประชาชนบริเวณแถวนั้น เขาสงสัยว่าสุนัขนั้นได้ฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่เพราะ
เขากลัว ช่วยตรวจสอบให้ด้วย

นายนพราชย์ อินทร์ทองคา -ที่สวนสาธารณะธาราได้ฉีดวัคซีนให้สุนัขหมดและทาหมันหมดแล้ว สุนัข
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ แถวนั้นไม่ดุ
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-ในระเบียบวาระที่ 21 ในเรื่องของการรายงานสถานการณ์การควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่ ทั้งในเรื่องสถานการณ์และการ
ดาเนินงาน ขออนุญาตรวบทั้งสองเรื่องรวมกันเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กัน
-มีรายงานการพบสุนัขบ้าในพื้นที่เขตอาเภอลาทับ และในเขตเทศบาลเมือง
ยังไม่พบ
-การควบคุมโรคจะลงพื้นที่ในการฉีดวัคซีนตามที่สาธารณะต่างๆ
-ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทาหมันควบคุมจานวนประชากร
สัตว์พร้อมทาทะเบียนประชากรสัตว์เลี้ยง
-การดาเนินการที่ผ่ านมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 ได้รับการอนุเคราะห์
วัคซีนจากปศุสัตว์ จังหวัด 200 โดส ที่เหลือจัดซื้อเอง 700 โดส ขณะนี้
ดาเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วจานวน 743 ตัว ผ่าตัด ทาหมันควบคุม จานวน
ประชากรสัตว์เลี้ยง จานวน 155 ตัว
-ดาเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การนาสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า โดยขอความร่วมมือจาก อสม.
-การดาเนินการตามเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้
พิจารณาลงนามและประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561

นายนพราชย์ อินทร์ทองคา -ที่โรงพยาบาลกระบี่การสต๊อกวัคซีนที่ใช้กับคนนั้นก็เหลือน้อย
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ –มีการเก็บตัวอย่างมาตรวจจากการเก็บตัวอย่างที่ไสไทย และ บ่อขยะ
2 ตัวอย่างแต่ไม่พบพิษสุนัขบ้า
/นายป้อมเพชร...
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -จากการรายงานของกองสาธารณสุขฯ ดาเนินการไปเยอะมากแต่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ประชาชนยังไม่รู้ เพราะยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เมื่อทาแล้วต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ด้วย ควรทาร่วมกับชุมชนจะได้ทราบโดยทั่วกัน
-อย่าเป็นทาสงาน คือเรื่องขยะตกค้าง ไม่ใช่ขยะตกค้างแต่เราเก็บเป็นรอบๆ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องของสุนัขที่อยู่บริเวณสวนสาธารณะธารา ควรทาหนังสือให้เจ้าของ
ทราบ เพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันสุนัข ไม่ให้เข้ามาในบริเวณสวน
สาธารณะธารา
-เรื่องที่ประชาสัมพันธ์โดยการบันทึกภาพในกิจกรรมต่างๆ เพื่อนามาเป็น
ข้อมูล เบื้องต้นได้ประสานกับทางคุณก้องเกียรติ ไปแล้วและฝากเรื่องนี้ให้
ช่วยย้าและแจ้งให้เขามาร่วมประชุมด้วย
กองคลัง

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
1.ขอความร่วมมือทางสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดเทศบาล ส่งบิลค่าไฟฟ้า
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา ให้เทศบาล สถานศึกษาในส่วนของโรงเรียนนั้นไม่มีบิลค่าไฟฟ้าเขาได้ยกเลิก
ใบแจ้งหนี้ให้
กองวิชาการและแผนงาน
นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

มอบนิติกรตรวจสอบข้อกฎหาย เรื่องอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร
ที่ทาการชุมชนโภคาฯ ตรวจสอบแล้วทางวัดแจ้งว่าอนุญาตได้ 3 ปี การใช้
งบประมาณที่สูงแล้วเช่าได้ในระยะเวลา 3 ปี ไม่มีความคุ้มค่า ควรจะขอ
เช่าในระยะยาว

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -โดยปกติอานาจของเจ้าอาวาสอนุญาตให้ได้แค่ 3 ปี หากเกินจาก 3 ปีแล้ว
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นอานาจของทางกรมศาสนา หากจะสร้างให้ทาหนังสือถึงกรมศาสนาได้
หรือไม่หรือให้ทางเจ้าอาวาสยืนยันมาว่าอานาจของเจ้าอาวาสนั้นอนุญาต
ให้ได้แค่ 3 ปี แต่ยินดีจะต่อสัญญาให้ทุกๆ 3 ปีได้หรือไม่
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ควรทาหนังสือไปยังกรมศาสนา

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -ในสั ญญาหากเป็นสั ญญา 3 ปี ตามอานาจของเจ้าอาวาสวัด จะมีการ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ขมวดท้ายสัญญาว่า หากครบสัญญาแล้วจะพิจารณาผู้เช่าอีกครั้งรายเดิม
เป็นรายแรก
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ในส่ ว นของกองคลั ง อาคารแถวตลาดสดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เขาแจ้ ง ให้
เราไปทาสัญญา เป็น 20 ปีและจ่ายล่วงหน้า เพราะสัญญาจะหมดแล้ว
ปัจจุบันเราจ่ายปีต่อปี
กองสวัสดิการสังคม

นายกฤษฎา สถิตภาคีกุล กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ประสานการปฏิบัติร่วมกัน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม กาหนดวัน เวลา เพื่อลงพื้นที่ทุกๆ ชุมชน โดยขอความร่วมมือให้ประธาน
ชุมชนทุกชุมชนเป็นกรรมการ เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีน
สุนัข แมว และลิง ดาเนินการร่วมกับกองสาธารณสุขฯ แล้วและต้องรอ
วัคซีน
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

-เทศบัญญัติเทศบาลเรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือการปล่ อยสัตว์ พ.ศ.
2561 ได้ส่งไปลงในราชกิจจาฯ แล้วหรือไม่ เราต้องดาเนินการส่งไปทุก
ครั้ง

-เรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนั้น ในส่วนของสนามกีฬานี้ เราไม่มี
ความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
-ที่ผ่านมาเราได้ของบประมาณในการสร้างสนามกีฬาไปทั้งหมดเกือบ 300 ล้าน
บาท หากเราได้งบประมาณนั้นมายินดีที่จะจัดการแข่งขันให้
เรื่องรายงานการประชุม (กองสาธารณสุขฯ)

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เป็ น รายงานการประชุม ที่เ กี่ยวกั บโรงฆ่ าสั ตว์ งานสั ตวแพทย์และฝ่ า ย
พัฒนารายได้ ที่ประชุมไปเมื่อ 16 พ.ย. 2560 ได้แก่
1.พรบ.การควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 บังคับใช้
11 ต.ค. 2560 จะเน้นที่มาของสัตว์ที่นาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ หากไม่มีที่มา
ชั ด เจนจะไม่ ส ามารถออกใบอนุ ญ าตให้ ฆ่ า สั ต ว์ ไ ด้ กฎหมายใหม่
ผู้ประกอบการต้องระบุหรือแจ้งโดยขอที่ ปศุสัตว์อาเภอ/ปศุสัตว์จังหวัด
2.กรณีการฆ่าสุกรฉุกเฉิน ต่อไปจะไม่มีใบอนุญาต
3.ปัจจุบันไม่มีการออกใบอาชญาบัตร (ฆจส.9) แต่เปลี่ยนมาเป็นแบบแจ้ง
และตอบรับการแจ้งการฆ่ าสั ตว์ โดยต้องปฏิบัติตามวันที่ขอฆ่ า เดิมขอ
ล่วงหน้าก่อนฆ่าได้จริงได้ 7 วัน

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ประเด็นนี้มีการแก้ไขวันที่ให้ฆ่าสัตว์ทาไม ปกติใบ ฆจส.9 ต้องระบุวันที่ว่า
ฆ่าวันไหน ใบเก่า/ใหม่ก็ไม่ต้องแก้ไขวันที่การฆ่าสัตว์
/-ในการตรวจ…
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-ในการตรวจสัตว์ งานสัตวแพทย์ ไปตรวจเองหรือไม่ ไม่ควรที่จะให้คนอื่น
ไปตรวจแทน
-ให้ดาเนินการอย่างละเอียดรอบคอบในการตรวจโรคสัตว์
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

-เรื่องนี้ขอให้ดาเนินการอย่างละเอียดและรอบคอบในการตรวจ
-หากอนุญาตให้ฆ่าสัตว์วันไหนอย่างไรก็ต้องให้ตรงประเด็นตามนั้น หรือ
อนุญาตให้ฆ่าได้ไม่เกินวันที่เท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้น
-ดาเนินการอย่างละเอียดรอบคอบในการตรวจโรคสัตว์ เพื่อป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบต่อไป
-ให้สัตวแพทย์ดูแลเรื่องของภายนอกทั้งหมด
-สัตวแพทย์รายงานเรื่องนี้ในภาพรวมทั้งหมด
-เรื่องของการตรวจชิ้นเนื้อ พนักงานจ้างสามารถทาได้
-ควรให้ข้าราชการควบคุมดูแลอย่างละเอียดและรอบคอบเป็นหลัก
-มอบผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ช่วยตรวจสอบงานดังกล่าวเพื่อให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน

เรื่องรายงานสรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบจากบ่อฝังกลบขยะ
เทศบาลเมืองกระบี่ (สาธารณสุขฯ)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-กรณี ก ลุ่ ม คนรั ก ในช่ อ งได้ ยื่ น หนั ง สื อ และเรามี น โยบายการก าหนด
เงื่อนเวลามีการดาเนินการต่างๆ ไปแล้วนั้น แต่ปัญหาต่างๆ ที่แก้ไขยังไม่
เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มคนรักในช่อง
-ได้ประสานการปฏิบัติกับทางกองช่างและกองสาธารณสุขฯ แล้วในการ
รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เริ่มปฏิบัติงานตลอดจนจะครบกาหนดการปฏิบัติ
แล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-กลุ่มคนรักในช่องร้องทุกข์ผ่านทางอาเภอ สาธารณสุขจังหวัด กอ.รม น.
และต่อไปจะร้องไปยังกระทรวง และจะร้องนายกรัฐมนตรีด้วย
-เราแก้ไขให้ครบตามสัญญาในระยะเวลา 90 วัน (หากฝนไม่ตกลงมา)
-หลังจากที่ได้เครื่องจักรกลใหม่มา เราได้เข้าไปดาเนินการ และวันที่ 4 ธ.ค.
2561 เป็นวันที่เราไปชี้แจงที่บ่อฝังกลบขยะ
-ขณะนี้ขยะทีม่ ีทุกวันนี้นั้นไปอยู่ในบ่อที่ 2 แล้ว เราดาเนินการฝังกลบให้ทุก
วัน
/-เรื่องของ...
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-เรื่องของน้าเสีย ทางด้านของสิ่งแวดล้อมเขามาตรวจสอบและได้รายงาน
ผลมาแล้ว อยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐานเยอะและการบาบัดน้าเสียนั้นดีขึ้น
เพราะมีการเติมออกซิเจน
-ในส่ ว นของบ่ อ ที่ 2 ยั ง เป็ น ปั ญ หาเพราะวั ด ค่ า ของน้ าแล้ ว มี แ บคที เรีย
ปนเปื้อนสูง และบ่อที่ซึมลงใต้ดินแถวนั้น น้าที่ซึมไปได้ไหลลงไปในบ่อ ตรง
นั้น
-ในส่ ว นของบ่ อ ที่ 3 สามารถน ามาบริ โ ภคได้ แ ต่ ต้ อ งต้ ม ก่ อ น จากการ
ตรวจสอบรวมถึงบ่อที่ 4 สามารถใช้ได้
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่ง ทางฝ่ายเราควรจะนัดหมายพูดคุยกับ กอ.รมน.
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จังหวัด ซึ่งมีรองผู้ว่าสมควรเป็นฝ่ายดูแลเรื่องท้องถิ่น และดูแลเรื่องขยะ
ด้วยเพื่อหาข้อสรุป
-ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ให้ทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประสานการปฏิบัติที่
นาข้อมูลไปชี้แจงกับชาวบ้านให้นาข้อมูลส่วนนั้น มาร่วมประชุมกับเรา และ
ชี้แจงเรื่องนี้ให้กับทาง กอ.รมน. จังหวัดได้รับรู้รับทราบ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

-ให้คุณบรรจบประสานเรื่องเครื่องจักรกล ที่จะให้เขาซ่อม แทรกเตอร์ทั้งตัว
เล็กและตัวใหญ่
-ในส่วนของการเตรียมดินลูกรังให้เตรียมไว้ล่วงหน้า หากเข้าหน้าฝนรถที่
ปฏิบัติงาน ณ บ่อขยะ จะขับขึ้นไปไม่ได้

รับทราบและดาเนินการ
เรื่องรายงานการเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ
และโรงเรียนปลอดขยะ (กองสาธารณสุขฯ)

นายณฐนนท์ สูทอก
-ได้เข้าร่ ว มอบรมเพิ่ม ศั กยภาพพั ฒ นาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2561 ที่จังหวัดสุราษฎร์ฯ ในส่วน
ของโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ จะเปิดรับสมัครโรงเรียนและชุมชนที่มี
ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ โรงเรี ย นและชุ ม ชนจะต้ อ ง
ดาเนินการคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท โดยใช้หลัก 3R
1.ในส่วนของชุมชนจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ S M และ L โดยใช้จานวน
ประชากรแบ่งขนาดของชุมชน
2.ในส่วนของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
-ประเภท A ระดับประถมศึกษา
/-ประเภท B…

11

-ประเภท B ระดับมัธยมศึกษา
3.การประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
-ระดั บ จั ง หวั ด รั บ การประเมิ น จากส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
-ระดับภาค รับการประเมินจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
-ระดับประเทศ ทสจ. จะเป็นผู้ประเมินและจะมอบรางวัลให้ในวันที่ 5 ธ.ค.
2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยหรือวันอื่นที่เหมาะสมต่อไป
-สาหรับปีงบประมาณปี 2561 หมดเขตรับสมัครไปแล้ว ซึ่งในส่วนของ
ชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ไม่ได้สมัคร
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เมื่อหมดเขตไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2561 ให้เตรียมการไว้ล่วงหน้า
ในปี 2562 ให้ประสานชุมชนและโรงเรียนเข้าร่วมสมัคร

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ในปี 2562 ให้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

รับทราบ
เรื่องรายงานผลกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตรวจประเมินความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพ กรณีปัญหามลพิษจากบ่อขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
***ผ่าน***

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องรายงานผลการประชุมประชาคมเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ (กองวิชาการฯ)

นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

-เรื่องนี้มีทั้งหมด 14 ประเด็น ตามบันทึกข้อความที่รายงานในเบื้องต้น
1.จากกระประชาคมที่ผ่านมา โดยข้อที่ 1.และ 2. จะต้องการในเรื่องของ
ระบบ CCTV ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ และทางชุมชนร่วมจิตร่วมใจ
ต้องการ CCTV จานวน 1 ระบบ เนื่องจากบริเวณถนนร่วมใจ เป็นทางโค้ง
2.เราได้เสนอโครงการเพื่อของบประมาณในงบฯ ภาคไปแล้วและ
เพิ่มแผนไว้ในแผนเทศบาลแล้ว
3.การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะธาราให้มีความทันสมัย
4.การจัดระเบียบการจราจร รวมถึงการจอดรถ บริเวณท่าเทียบเรือลาน
ประติมากรรมปูดา
5.โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในเมื อ งท่ อ งเที่ ย ว
(เคเบิ้ลใต้ดิน)
/6.ขอให้สร้าง...
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6.ขอให้สร้างประติมากรรมโต๊ะหินขวาง
7.ควรมีการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณสวนธารา
8.ควรทาป้ายบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
-ควรจัดระเบียบรถให้เช่าบริการภายในเขตเทศบาล ควรมีมาตรการกับ
ผู้ประกอบการหน้าโรงพยาบาลกระบี่ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลทาให้ท่อระบายน้าอุด
ตัน ควรจัดให้มีหลอดไฟแสงสว่างเพียงพอ ควรมีการสร้างห้องน้าบริเวณ
เขื่ อ นหน้ า เมื อ งกระบี่ รวมถึ ง ตรวจสารปนเปื้อ นในพื ช ผั ก อาหาร ของ
ผู้ประกอบการในตลาดต่างๆ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10

รับทราบ
เรื่องรายงานสรุปการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการ
บริ หารจั ด การที่ดี สาหรั บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561
(กองวิชาการฯ)

นางสาวจิรัชญา ชัยสิงห์
-เรื่องรายงานสรุปการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลั กเกณฑ์การประเมิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รางวัลการ บริหารจัดการที่ดี สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบ
ประมาณ 2561 ในวันที่ 12 ก.พ. 2561 ดังนี้
-มีประเภทรางวัลด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่
1.ประเภทโดดเด่น เป็น อปท. ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560 และต้องมีคะแนนของ LPA ใน
ปี 2560 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2.ประเภททั่วไป เป็น อปท. ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนับตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560 โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมิน
LPA ในปี 2560 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
-เกณฑ์การประเมินสาหรับรางวัลประเภททั่วไป
-คะแนนภาพรวมของ LPA มีสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ 10
-การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดด้านการบริห ารจัดการที่ดี จานวน 22 ข้อ
รวม 110 คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ 55
-การประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น จานวน 1 โครงการ จานวน 5 ข้อ
รวม 25 คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ 35
-การกรอกข้อมูลตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด
-ในการกรอกข้อมูล มี 2 แบบ คือแบบประเมิน อปท.1/2561 (ซึ่งของ
เทศบาลเมืองกระบีเ่ ข้าเกณฑ์ประเภทโดดเด่น) และจะต้องกรอกข้อมูลให้
/ครบถ้วน…
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ครบถ้วนทั้ง 9 ส่วน
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ในส่วนนี้นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องดูในรายละเอียดเพิ่มแล้ว เพราะมีตัวชี้วัด
ใหม่ๆ ขึ้นมา
-ให้ ต รวจสอบตามตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง เก่ า และใหม่ นั้ น โครงการของเทศบาล
โครงการที่นายกฯ ได้ให้ชุมชนทาอยู่คือเรื่องน้าหมักชีวภาพ และให้สารวจ
โครงการอื่นๆ ที่ส อดคล้ องกั บหลั กเกณฑ์ทั้ งหมดเพื่ อคั ดเลื อ กประกวด
นวัตกรรม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เป็นการเตรียมการไว้สาหรับในปี 2562 ในส่วนนี้ให้ส่งประเภทโดดเด่น
และเตรียมการเรื่องนวัตกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11

รับทราบและดาเนินการ
เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการที่สาคัญของเทศบาลเมือง
กระบี่ (กองวิชาการฯ)

นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

-ประเด็นนี้จะรองรับธรรมาภิบาลในกรณีที่มีการถามคาถามขึ้น จะมีการตั้ง
คณะกรรมการติดตามผล มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาฯ และทางชุมชน
-จากการประเมินทั้งหมดคือ 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ
สาหรับผลการประเมินเชิญคุณสายใจได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม

นางสายใจ
สีแดง
-คณะกรรมการได้เสนอข้อเสนอแนะต่างๆ จากการติดตามประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จานวน 7 หัวข้อ ได้แก่
1.ควรดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณสวนสาธารณะธารา
2.ควรกาหนดเวลาในการเปิดบริการห้องน้า ห้องส้วม
3.ควรมีมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้กับคนในชุมชน
4.ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณเขตเทศบาลเมืองกระบี่ให้ทั่วถึง
5.ควรมีมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจรจัด เช่น บริเวณวัด
สวนสาธารณะ
6.ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
7.ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว บริเวณตาบลกระบี่ใหญ่

/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 12

-ในคราวต่อไปการรายงานผลทุกๆ เรื่อง ขอให้รายงานเป็นเอกสาร และ
ถ่ายเป็น เอกสารให้ที่ประชุมได้ทราบและได้พิจารณา จะได้ลดขั้นตอนและ
ลดเวลา

มอบกองวิชาการฯ ขอให้รายงานเป็นเอกสาร ถ่ายเอกสารให้ที่ประชุมได้ทราบ
และได้พิจารณาต่อไป
เรื่องผลสารวจที่จอดรถหน้าร้านซอฟียะ (สวนสาธารณะธารา งานรักษาความ
สงบฯ ฝ่ายปกครอง)

นายวิระยุทธ เดชอรุณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

-บริเวณริมชายหาดติดริมทะเลให้จอด 13 คัน จอดแนวขนาน
-ส่วนบริเวณหน้าร้านซอฟียะจอด 27 คัน โดยให้จอดแนวทแยง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-หากเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ขอให้แนะนาว่าให้ไปจอดข้างหลังแทน
-ติดตั้งป้าย “ที่จอดรถด้านหลัง”
-มอบกองช่าง ในส่วนของห้องน้าข้างร้านซอฟียะตัว ให้ออกแบบ ทาเพิ่ม
และปรับปรุงให้สวยงาม เพราะจะมีท่าเรือที่จะข้ามฟากไปเกาะกลาง
-ในส่วนของสวนสาธารณะธาราทั้งหมด หลังร้านซอฟียะและสวนสุขภาพ
ทั้งหมด แจ้งสถาปนิกให้ช่วยออกแบบปรับปรุงให้สวยงาม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 13

-มอบงานเทศกิจติดตั้งป้าย “ที่จอดรถด้านหลัง” บริเวณร้านซอฟียะ ธารา
-มอบกองช่าง ให้ออกแบบและปรับปรุงห้องน้าบริเวณร้านซอฟียะธาราใหม่ ให้
สวยงาม
เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมศึกษาดูงานฯ (กองสาธารณสุขฯ)

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองป่าตอง ในวันที่ 27
ก.พ. 2561 ในหัวข้อ “แนวทางการดาเนินงานสู่ป่าตองเมืองคาร์บอนต่า”
-แนวทางการดาเนินกิจกรรม มีการอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากร แต่งตั้ง
คณะทางาน แต่งตั้งทูตคาร์บอนต่าประจาองค์กร รวมถึงรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ มีการส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับศูนย์วิชาการเข้ามาตรวจสอบและขอการ
รับรองจาก อบก.
-มี ก ารด าเนิ น การทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ชุ ม ชน ผู้ ป ระกอบการ เยาวชน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้เทศบาลเมืองป่าตองนั้น ประสบความสาเร็จ
ในเรื่องการพัฒนา Patong Low Carbon City ทาให้เทศบาลเมืองป่าตอง
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก อบก.
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างๆ เราไปดูงานแล้ว ได้อะไรกลั บ มา
บ้างที่สามารถนามาใช้ นามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการที่ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
-ส่วนไหนที่ยังบกพร่องเป็นส่ว นด้อย ให้นามาเป็นตัว อย่างและปรั บปรุง
แก้ไข
-ในการศึกษาดูงานนั้นให้เขียนรายงานและเสนอแนะมาด้วยว่าควรจะทา
อะไร อย่างไรเพื่ออะไร

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องของเทศบาลเมืองป่าตอง หากไปศึกษาดูงานแล้วควรจะดูในเรื่องของ
การเก็บขยะของเขา เพราะเป็นระบบการเก็บขยะที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ เขามี
ความโดดเด่นเรื่องขยะสามารถนามาเป็นตัวอย่างได้

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกกอง/ฝ่าย ที่ไปดูงานมาแล้ว

ระเบียบวาระที่ 14

เรื่องการใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ (กองสาธารณสุขฯ)
*** รายงานไปแล้วในระเบียบวาระที่ 3 ***

ระเบียบวาระที่ 15

เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Junior Running Clinic @ Krabi (สานักปลัด
เทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

-ด้วยบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม บางกอกแอร์
เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2018 ขึ้น ได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองกระบี่
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Junior Running Clinic @ Krabi วึ่งจะจัดขึ้นในวัน
เสาร์ที่ 5 พ.ค. 2561 ดังนี้
1.ขอให้จัดหานักเรียนในเขตเทศบาลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
2.จัดหาสถานที่ในการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน
3.ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อรองเท้าสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
4.ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561 ณ สวนธารา

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-ในส่วนนี้ได้ประสานกับทางโรงเรียนเทศบาล 1 และ โรงเรียนเทศบาล 3
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา แล้ว และส่วนสถานที่โรงยิมของโรงเรียนเทศบาล 3 สามารถใช้ได้ ซึง่
บางกอกแอร์เวย์สได้มาดูสถานที่ดังกล่าวแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ
/ระเบียบวาระที่ 16...
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ระเบียบวาระที่ 16

เรื่องการรับคณะศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
ฝ่ายต่างๆ (กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา)

นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
-เรื่องการรับคณะศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
รก.ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ของกองฝ่ายต่างๆ ก่อนหน้าที่จะจัดตั้งกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ใน
การรับคณะทั้งหมดจะอยู่ที่สานักปลัดซึ่งเป็นฝ่ายดูแล เช่น เรื่องการจัดการ
ขยะ อสม. ชุมชน อปพร. โดยสานักปลัดเป็นแม่งานและติดต่อประสานงาน
กับเจ้าของเรื่อง พร้อมออกหนังสือราชการต่างๆ รวมถึง ปฏิบัติงานทุกๆ
อย่าง
-หากเป็นการศึกษาดูงาน เช่นของ อสม. ที่เป็นของกองสาธารณสุขฯ ดูแล
อยู่แล้วนั้น ให้เข้ากองสาธารณสุ ขฯ โดยตรงได้หรือไม่ โดยแต่ละเรื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับกองใดๆ นั้นสามารถเข้ากองนั้นโดยตรงได้หรือไม่ ขอนาเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
-หากเป็นการศึกษาดูงานแบบองค์รวม เช่น การบริหารจัดการที่ดี เมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน สามารถเข้าสานักปลัดเพื่อเป็นแม่งาน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 17

-เมื่ อ หนั ง สื อ เข้ า มาและเกี่ ย วข้ อ งกั บ กองไหน ฝ่ า ยใด ให้ ส่ ง ไปยั ง กองที่
เกี่ยวข้องนั้นโดยตรงได้ เช่น ดูงานเรื่องการฝังกลบขยะมูลฝอยเข้ากองช่าง
หากดูในเรื่องของการจัดการ การศึกษาเข้ากองการศึกษาเป็นต้น

ดาเนินการตามเสนอ
เรื่องขอศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันของ
เทศบาลเมืองกระบี่ (กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา)

นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
-มีโครงการ 3 Country charity ride 7 th ลักษณะเหมือนคาราวาน
รก.ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ บิ๊กไบค์รวมถึงขอศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ มี 3 ประเทศ
ด้วยกันคือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เดินทางมา 1,200 คน พร้อมขอ
ความอนุ เ คราะห์ บรรยาย เยี่ ย มชมพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง ขอความ
อนุเคราะห์อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับจานวน 1,200 คน
นาเรียนที่ประชุมแห่งนี้พิจารณา
-ในช่วง วันที่ 11 พ.ค. 2561 สาหรับศูนย์การเรียนรู้ฯ ตอนนี้ไม่มีความ
พร้อมที่จะต้อนรับคณะเป็นพันๆ คน เนื่องจากเราการปรับปรุงพื้นที่ทางเข้า
และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ที่ได้รับงบประมาณจากไจก้า
/นายประพันธุ์...

17

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ขอเสนอให้มีการรับคณะที่สานักงาน และหากจะไปดูงานก็ค่อยเดินทางไป
ดู เพราะหากมาจานวนมากห้องประชุมคงไม่เพียงพออยู่แล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ประสานอีกครั้งในเรื่องของความพร้อมของเรา หากจะให้รับคณะเต็ม
จานวนเราไม่สามารถต้อนรับได้
-ในส่วนของเครื่องดื่มขอให้เป็นน้าขวดสาเร็จรูป ลองคิดดูอีกครั้งว่าจะใช้
เครื่องดื่มอะไร ขอให้รับตามสภาพเพราะคนที่มาเขาอยากจะมาถ่ายรูป

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 18

รับทราบ
-มอบกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับ
-จัดหาอาหารว่าง - เครื่องดื่ม โดยเป็นน้าดื่ม น้าผลไม้ตามความเหมาะสม
เรื่องสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ขออนุมัติเช่าอาคารที่พักอาศัย (แฟลต)
เทศบาลเมืองกระบี่ จานวน 15 ห้อง (กองสวัสดิการสังคม)

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -ทางสภาการศึกษาได้ประสานขอเช่าอาคารที่พัก (แฟลต) จานวน 15 ห้อง
ผู้อานวยการกองสวัสดิฯ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 1 ปี เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษา
ต่างประเทศ โดยจะเริ่มเข้าพักในเดือนสิงหาคม 2561
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 19

-สรุปว่าหากขอเช่า 15 ห้อง และให้เราติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่างๆ ให้ เราต้องตั้งงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหา
-ให้สภาการศึกษาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเอง 15 ห้อง
-ในส่วนของค่าเช่า เราคิด 2,500 – 3,000 บาท/เดือน

-หากสภาการศึกษาขอเช่าห้องพัก ให้เขาดาเนินการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง
-ในส่วนของค่าเช่ารายเดือน คิด 2,500 – 3,000 บาท/เดือน
เรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมภารกิจการกระจาย
อานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)

นางอังคณา สืบวิเศษ
-ในการประชุมครั้งนี้ประเด็นหลัก คือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ยา ต้องการที่จะให้อานาจภารกิจของ อปท. ดังนี้ คือ
1.เรื่องการผลิตสื่อ และการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
2.การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคทั้งด้านความรู้ในการบริโภค
3.การสร้างและการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
/4.การตรวจสอบ…
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4.การตรวจสอบ ควบคุม กากับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์
เครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 20

รับทราบ
เรื่องแนวทางการควบคุมจานวนประชากรสุนัขและแมว (กองสาธารณสุขฯ)

นางอังคณา สืบวิเศษ
-ตามที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดกระบี่ ปัจจุบันเรื่องสถานการณ์การเกิดโรคพิษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ สุนัขบ้าในสัตว์ ปี 2559 ได้มีการเก็บตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบโรค
ทั้งหมดพบว่า สุนัขร้อยละ 87.15 รองลงมาเป็นโรค ร้อยละ 8.27 และ
แมว ร้อยละ 3.79 ส่วนใหญ่พบในสัตว์ไม่มีเจ้าของ
-และได้กาหนดแนวทางในการควบคุมจานวนประชากรสุนัขและแมวขึ้น
โดยการให้ ยกเลิ ก การฉีดยาคุม กาเนิด เพราะเสี่ ยงต่อการทาให้ สัตว์เกิด
มดลูกอักเสบ อีกทั้ง ให้ดาเนินการผ่าตัดทาหมันโดยเน้นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ
เป็นหลัก
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 21

ระเบียบวาระที่ 22

รับทราบ
เรื่องรายงานสถานการณ์การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
กระบี่ (กองสาธารณสุขฯ)
*** รายงานไปแล้วในระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องติดตามงานฯ) ***
เรื่องรายงานปริมาณน้าหนักขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
(กองสาธารณสุขฯ)

นางอังคณา สืบวิเศษ
-ปริมาณน้าหนักขยะมูลฝอยที่จัดเก็บตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มี.ค.2561 ใน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เขตพืน้ ที่รับผิดชอบที่ 1 – 5 และเขตพื้นที่เฉพาะเฉลี่ย วันละ 50 ตัน ใน
เขต
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

-ฝากดูในเรื่องของรถเก็บขนขยะ ว่าครั้งที่ผ่านมาเคยตกลงกันแล้วว่าต้อง
ล้างทุกวัน
-ตรวจสอบตัวแผ่นปัดกวาดขยะข้างหลังว่าสึกหรอหรือไม่
-การซ่อมแซมต่างๆ หากชารุดเสียหายบางส่วนต้องรีบเร่งซ่อม อย่าปล่อย
ให้เสียมาก

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 23…
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ระเบียบวาระที่ 23

เรื่องแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน (กองสาธารณสุขฯ)

นายณฐนนท์ สูทอก
-ด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงพื้นที่จังหวัดลาพูน เพื่อศึกษาดู
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม งานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตาบลแม่แรง
จังหวัดลาพูน ซึ่งได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับ 1
ของประเทศ ในปี 2560
-มีนวัตกรรมเรื่องของการจัดการขยะในครัวเรือน โดยขอความร่วมมือจากผู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดัดแยกขยะให้ถูกประเภท
-นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้มีดาริ ให้นาหลักการนี้มาใช้ทั่วปะเทศ
และให้รายงานพร้อมภาพถ่าย ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มรายงานครั้งแรก
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561
-โดยของ อปท. ให้ รายงานผลการดาเนินการตามแบบ และรายงานให้
จังหวัดกระบี่ทราบ ทุกวันที่ 23 ของเดือน เริ่มรายงานภายในวันที่ 23
มีนาคม 2561
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 24

-ในส่วนของเราเองนั้นก็ได้ดาเนินการอยู่แล้ว เรื่องของการคัดแยกขยะและ
ให้ทิ้งลงถังขยะตามสีต่างๆ
-นวัตกรรมที่เราทาอยู่ คือขยะอินทรีย์ และให้ติดตามเรื่องของถังหมัก
ชีวภาพ

มอบกองสาธารณสุขฯ ดาเนินการและประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรื่องผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (กองสาธารณสุขฯ)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-สรุปได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรา หน้าเมืองกระบี่ที่มีท่อน้าที่ไหลลงไป
ตั้งแต่บริเวณไม้มะหาด ไปสวนเจ้าฟ้า สวนธาราดังกล่าว น้าที่พัดพาขยะลง
ไปในทะเลมีจานวนมาก ให้กองช่างออกแบบทาโพงพางไว้เพื่อดักขยะให้
สอดคล้องกับโครงการลดปริมาณขยะในทะเล

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เรื่องการลดปริมาณขยะทะเล มีการประชุมในระดับอาเซียนและมอบให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึง
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องร่ว มกันรณรงค์ในการลดการใช้วัส ดุที่ผ ลิ ตขึ้น จาก
พลาสติก และให้ดูแลเรื่องความสะอาดหน้าชายหาด
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 25

-บริเวณเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ใกล้กับที่จอดเรือจะมีขวด พลาสติกต่างๆ ลอย
มาติดค้างอยู่เสมอ รวมถึงหมู่ที่ 7 ติดกับสวนธารามีคนที่อาศัยอยู่ริมน้า มี
เรือประมง ได้มีเศษขยะลอยมาเต็ม
-นาคนของเราลงพื้นทีไ่ ปเก็บขยะบริเวณมารีน่า
-และให้กองสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณหน้าหาดทั้งที่
ทาความสะอาดบนหาดและหน้าหาดทุกวัน

-มอบกองสาธารณสุขฯ จัดเจ้า หน้า ที่ดูแลรั บผิดชอบบริเ วณหน้า หาดทั้งที่ทา
ความสะอาดบนหาดและหน้าหาดทุกวัน
-มอบกองช่างจัดทา/ออกแบบโพงพางเพื่อดักขยะบริเวณหน้าเมืองกระบี่
เรื่องแจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555
(กองสาธารณสุขฯ)

นายนพราชย์ อินทร์ทองคา -ตามหนังสือที่จังหวัดกระบี่แจ้งมาว่าสานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ตรวจ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่า
สัตว์ (ฆจส.2) พบว่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกระบี่ไม่ปฏิบัติ ตามข้อสั่ง
การดังกล่ าว จึงมีห นังสื อเตือนให้ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง
ข้างต้นภายในระยะเวลา 180 วัน
-ในส่ ว นของคู่ มื อเราดาเนิน การส่ ง ไปที่ ป ศุสั ต ว์ เ ขตแล้ ว และขณะนี้ เ ขา
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็นจังหวัดแทน
-ในส่วนของประตู ที่ขึ้นสนิม รอดาเนินการซ่อมแซม เพราะตอนนี้ยังไม่มี
ผู้รับจ้าง
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
มติที่ประชุม

-เรื่องของประตูและวงกบประตูต้องทาด้วยวัสดุ ที่มีผิวเรียบ กันน้าได้ ไม่
เป็นสนิม สามารถทาความสะอาดได้ง่าย และประตูที่เปิดสู่ภายนอกอาคาร
ปิดได้สนิท

มอบกองสาธารณสุขฯ เร่งดาเนินการแก้ไข

/ระเบียบวาระที่ 26…
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ระเบียบวาระที่ 26

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (กองช่าง)

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

-ด้วยนางผ่องศรี นิลยาภรณ์เป็นผู้ร้องทุกข์เข้ามาว่า ตรงปลายท่อระบายน้า
ซึ่งอยู่ติดกับบ้านของผู้ร้องทุกข์ น้าชะดินพังทลายและท่อน้าทิ้งหลุดออก
ส่งผลให้รั้วบ้านมีน้ากัดเซาะดินใต้กาแพงกลัวว่าส่งทาให้บ้านเสียหาย
-โดยท่อน้าทิ้งสาธารณะดังกล่าวอยู่ในเขตที่ดินของนางผ่องศรี ซึ่งยินยอมให้
เทศบาลเมืองกระบี่เข้าไปในที่ดินบริเวณที่ท่อน้าทิ้งสาธารณะทรุดตัว เพื่อ
ดาเนินการซ่อมแซมให้
-ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1.หากไม่ดาเนินการในเรื่องของดินของนางผ่องศรี ก็จะต้องเดินท่อระบาย
น้าในทางสาธารณะที่ทางหมู่บ้านศรีบารมีมอบให้ ระยะทางประมาณ 90
เมตร. งบประมาณในการใช้ จ่ า ยอยู่ ที่ 450,000 บาท ซึ่ ง ต้ อ งน าเข้ า
แผนพัฒนาเทศบาลและก่อสร้างในปีต่อไป
2.เสนอให้นางผ่องศรี นิลยาภรณ์ เจ้าของโฉนดที่ดิน ให้มอบที่ดิน บริเวณ
แนวท่อน้าทิ้งสาธารณะของหมู่บ้านศรีบารมีพื้นที่ซึ่งกว้าง 3.5 เมตร ยาว
26 เมตร. ให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ แก่เทศบาลเมืองกระบี่เพื่ อ ที่จ ะ
ดาเนินการซ่อมแซมให้ต่อไป

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-หากระบายน้ามาออกข้างหน้าได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านๆ ได้มีการถมดินเพื่อ
ปรับปรุงที่ดินทาให้น้าไม่สามารถระบายได้ ต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไปเพราะ
ผ่านมานานแล้ว

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 27

มอบกองช่างดาเนินการหาวิธีการแก้ไข
เรื่องการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น
แห่งประเทศไทยระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 (กองการศึกษา)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุน
งบประมาณจานวน 5,500,000 บาท และสันนิบาตเทศบาลจานวน
1,500,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 7,000,000 บาท เพื่อให้ ทาง
เทศบาลเมืองกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับ
ภาคใต้ช่วงเดือน ต.ค. 2561 – พ.ย. 2561
-ในช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. 2561 ซึ่งจะมีงาน Thailand Biennale 2018
จะจัดงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ในส่วนของงบประมาณที่จะให้ 7,000,000
บาท คงจะไม่พอในการจัดการแข่งขันดังกล่าว
/นายสุรเดชา...
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นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

-ปัญหาของเราตอนนี้คือไม่มีสนามที่จะรองรับ ในส่วนของสนามกีฬากลาง
คงไม่ได้เพราะมีทีมฟุตบอลใช้แข่งขันกีฬา หากใช้งบฯ 7,000,000 บาท
ในการจัดการแข่งขันคงไม่เพียงพอ คงไม่พอทุกๆ ที่

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-ทางกองการศึกษาได้สารวจและขอข้อมูลจากเทศบาลนครสุราษฎร์ฯ เคย
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา จัดมาแล้วนั้น ในรายละเอียดเนื้องานจะเยอะ และงบประมาณจะอยู่ที่
ประมาณเป็นสิบกว่าล้านบาท
-เราสารวจครั้งที่จังหวัดเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชน ทางสถาบันพลศึกษา
เป็นเจ้าภาพกีฬาของสถาบันทั้งหมด 11 ประเภท แต่ละประเภทต้องแยก
ไปแข่งขันกันหลายๆ สนามด้วยกัน ต้องกระจายกันไป
-สนามกีฬาของเราเองก็ไม่เอื้อต่อการแข่งขัน อีกทั้งที่พักนักกีฬาก็ไม่พร้อม
มติที่ประชุม
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-เรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนั้น ในส่วนของสนามกีฬานี้ เราไม่มี
ความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
-ที่ผ่านมาเราได้ของบประมาณในการสร้างสนามกีฬาไปทั้งหมดเกือบ 300 ล้าน
บาท หากเราได้งบประมาณนั้นมายินดีที่จะจัดการแข่งขันให้
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมาว่าหากเงินไม่เกิน
2,000,000 บาท ให้ ด าเนิ น การในส่ ว นของการแก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อน ให้ดาเนินการสอบราคาได้
-หากวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ในการปรับปรุงถนนหนทางโดยมีส่วนผสม
ของยางพาราเป็นส่วนประกอบสามารถทาได้
-ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2561
-ในส่วนของเทศบาลเราเหลืออยู่ประมาณ 4 ล้านบาท ขอให้ดาเนินการ
โดยเร็ ว และแจ้งทางกองช่าง เรื่องถนนเมืองเก่า ถนนหน้าพลั บพลา ให้
ดาเนินการทาได้เลย
-เงินสารอง 3 เดือนของเงินเดือน ประมาณ 30 ล้านบาท ให้เอาจากตรง
นั้นไปทาโครงการให้อยู่ในแผนฯ เช่น ถนนมหาราช จ่าย 20 ล้านบาท
โดยประมาณ

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ถนนช่ ว งที่ 3 ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ฯ 410,000 บาท อยู่ ใ นแผนแล้ ว ให้
ดาเนินการได้เลยหรือไม่
/นายกีรติศักดิ์…
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-ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ดาเนินการได้
-เข้าให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 มิ.ย. 2561
-ให้ตรวจสอบว่ามีโครงการใดบ้างที่จะต้องดาเนินการให้เร่งทา

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องของโรงเรียนนั้นไม่เกี่ยวกับมติของคณะรัฐมนตรี เป็นการใช้ระเบียบ
เก่า หากเราไม่มีเงินให้เขา เขาจะต้องขออนุมัติเพื่อใช้เงินของเขา ขณะนี้ยัง
ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-เงินสะสมของโรงเรียน ใช้ของโรงเรียนเท่านั้น ทาตามของโรงเรียนเท่านั้น
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-วัน ที่ 24 เม.ย. 2561 นี้ ในส่ ว นของประธานชุมชนทุกชุมชนออกใบ
ประกาศเกียรติบัตรให้เขา
-ประธาน อสม. ออกใบประกาศเกียรติบัตรให้ อสม. ทุกชุมชน
-รวมถึงประธานพัฒนาสตรี ออกใบประกาศเกียรติบัตรให้ เขาด้วย ไม่มีการ
คัดเลือกแต่อย่างใด
-เรื่อง e-bidding ขยะ หากกระทรวงมหาดไทยอนุมัติมา จะมี 2 ทาง คือ
1.หากอนุมัติมาก็ลงนามในสัญญา
2.หากไม่อนุมัติต้อง e-bidding ใหม่ เปิดเรื่องใหม่

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องวันเทศบาล ภาคเช้าจะเป็นพิธีการทางศาสนา
-ภาคบ่าย จะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาล 3 ท่าแดง
-ภาคค่า จะเป็นการแสดงที่ปาก้า
-เรียนเชิญนายกฯ มอบเกียรติบัตรของพนักงานเทศบาลจะมอบในช่วงเช้า
ณ ห้องสุดมงคล
-ในส่วนการมอบให้ประชาชนทั่วไป เช่น มูลนิธิ อปพร. ชุมชนต่างๆ จะมอบ
ในช่วงค่าที่ปาก้า

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องถนนละงูต้องประสานกับบุญสยามว่าให้เขาโอนเงินให้

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

-เรื่องนี้นั้นให้คุณสมภพไปช่วยพูดคุยให้ เพราะตอนที่ขอที่ดิน ผอ.สมภพ
เป็นคนดาเนินการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-พรุ่งนี้ให้คาตอบ โดยให้ไปคุยกับ ผอ.สมภพ
/นายวิรัญ…
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-เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมให้แต่ละกองไปทา

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ในวันพุธหน้าขอตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ที่จะจ่ายขาดเงินสะสม
ให้รองกิจจาช่วยดูแล และจะต้องเร่งทาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต่อไป

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องถนนละงู ได้ติดต่อประสานไปแล้ว ขณะนี้ให้ไปโอนได้เลย
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อและไปโอนได้เลย
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

-มอบภารกิจให้ทางกองช่าง กองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายนิติการ ไปดู
รายละเอียดหลักฐานในเรื่องที่ดินที่จะรับโอนดังกล่าวด้วย

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

เลิกประชุมเวลา 18.08 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

