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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร ( ชั้น 3 ) สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
3. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
4. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
5. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
6. นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
7. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
8. นายศุภกร ศรีจันทร์
9. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
10. นายธีรวุฒิ ชูศิลป์
11. นางอังคณา สืบวิเศษ
12. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
13. นายสุริยา หลานสัน
14. นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
15. นายศุภโชค แซ่บ่าง
16. นายวิรัตน์ จุติประภาค
17. นายวิระยุทธ เดชอรุณ
18. นางรวีวรรณ เต็มชื่น
19. นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
20. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
21. นายขันติกร สุวรรณวิหค
22. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
23. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์
24. นายก้องเกียรติ ตินตินันท์
25. นายวรเวทย์ แสงศรี
26. นายวิริยะ เดชผล
27. นายณฐนนท์ สูทอก

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายกิจจา
กาละวงศ์
2. นางศิวลัย
มีวัฒนะ
3. นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
4. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
5. นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
6. นางวิไล
กัลยาณปัทม์

รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ลาป่วย)

เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
1. แจ้งเรื่องของเมื่อวานที่มีเหตุการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้าท่วม ฝนตก
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นานประมาณ 2 ชั่วโมงก็เกิดน้าท่วมทาให้น้าระบายไม่ทันและได้สั่งการไปแล้วว่า
จะต้องทาอย่างไร แต่ไม่ทันเหตุการณ์ ส่วนใครมีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณไหน เปิดฝา
ตะแกรงท่อระบายบริเวณไหนช่วยเตรียมการไม่อย่างนั้นแล้วน้าจะท่วมขังระบายไม่
ทันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้
- ในส่ ว นนี้ นั้นฝากทางท่านปลั ดเทศบาลเมืองกระบี่และผู้ ที่เกี่ยวข้ อ ง
สั่ ง การให้ แ ต่ ล ะคนดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจน ในส่ ว นที่ ที่ จ ะต้ อ ง
รับผิดชอบใครมีหน้าที่ทาอะไรอย่างไรให้ปฏิบัติได้ทันเวลา
- เมื่ อ น้ าท่ ว มขั ง รถยนต์ ต่า งๆ ที่ วิ่ ง ผ่ า นท าให้ น้ ากระเด็ นกระจายเข้า
บ้านเรือน ควรหามาตรการหรืออะไรวางแผงกั้นไว้ เช่นบริเวณถนน
ประชาชื่น ถนนพัฒนา
2. เรื่องของงบประมาณ ในปีนี้งบประมาณเยอะมากพอสมควร จนเราทา
ไม่ทัน จนทาให้งานบางอย่างขาดความละเอียด เราควรวางแผนไว้ให้พร้อม เช่น
โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรม แบบยัง ไม่เสร็จ ในปีหน้าเราต้อง
นามาดาเนินการแล้ว
3. งบประมาณปี 2561 เขาให้เรามาเยอะ ที่เยอะแล้วประมาณ 36 ล้าน
บาท และอีกส่วนหนึ่งอีก 15 ล้านบาท งบประมาณปี 2561 รวมๆ แล้วงบกลางที่
ให้มาประมาณ 300 กว่าล้านบาท ในส่วนนี้ให้เราได้เร่งทาโครงการส่งไปแล้ว
/ในงบประมาณปี…
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4. ในงบประมาณปี 2562 เราต้องคิดและวางแผนไว้แล้วในการที่จะทา
โครงการ การที่จะนาเสนอโครงการต่างๆ ต้องเตรียมการต้องเร่งเขียนโครงการไว้
หากเขียนโครงการไม่ได้นั้นให้จ้างสถาปนิกเขียนแทน
5. ในส่วนของวิถีชุมชนคนอันดามันแล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนั้น
โครงการนี้เพื่อให้คนเข้าใจในเรื่องของชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนคนมุสลิม ชุมชนคนคน
จีน ชุมชนคนไทย-พุทธ เป็นต้น ในส่วนนี้ยังต้องแก้แบบแปลน
6. ในส่ ว นของงบประมาณปี 2561 เขามอบให้ ท้องถิ่นดาเนินในการ
อนุมัติงบประมาณ ให้ทางเราเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรอไว้ล่วงหน้าและให้ เซ็นช่วย
เขียนระบุไว้ว่า จะทาสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างน้อยที่สุดเมื่อ
ถึงช่วงของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ต้องได้และพร้อมลงนามสัญญา
- แจ้งเรื่องพื้นที่ ที่ทาโครงการวิถีชุมชนคนอันดามันใกล้บริเวณบ่อบาบัดน้าเสียได้
ประสานขอกับทางผู้อยู่อาศัยแล้ว และเขายินยอม ในส่วนที่แปลงนี้เมื่อได้รับความ
ยินยอมแล้วให้เขียนป้ายไว้ว่า ที่แปลงนี้ราชพัสดุที่ 346 ได้รับการอนุมัติให้ได้ใช้
พื้นที่ทางกรมธนารักษ์ตามวันที่ต่างๆ ในรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ประกาศไว้
วิถีชุมชนคนอันดามันแล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนั้นโครงการนี้เพื่อให้ คน
เข้าใจในเรื่องของชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนคนมุสลิม ชุมชนคนคนจีน ชุมชนคนไทยพุทธ เป็นต้น ส่วนนี้ต้องต้องรีบเร่งแก้แบบแปลนต่างๆ เพื่อให้ทันเวลาเรื่องโครงการ
นาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการนี้เดิมทีเราได้ของบประมาณ ไปแล้ว ให้ประสานกับ
ทางไฟฟ้าที่จะทาบริเวณจากศาลากลางลงมาถึงปูดา ผ่านมนุษย์โบราณ เสือเขี้ยว
ดาบ ในรัศมีนั้นมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
- เรื่องของงบประมาณควรวางแผนไว้ให้พร้อม เช่นโครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม
ชุ ม ชนวั ฒ นธรรม แบบยั ง ไม่ เ สร็ จ ในปี ห น้ า เราต้ อ งน ามาด าเนิ น การ และใน
งบประมาณปี 2562 ต้ อ งคิ ด และวางแผนไว้ ใ นการที่ จ ะท าโครงการ ต้ อ ง
เตรียมการ ต้องเร่งเขียนโครงการไว้ หากเขียนโครงการไม่ได้นั้นให้จ้างสถาปนิ ก
ออกแบบเขียนแทน
- ในส่วนของวิถีชุมชนคนอันดามัน โครงการนี้เพื่อให้คนเข้าใจในเรื่องของชุมชน
ต่างๆ เช่น ชุมชนคนมุสลิม ชุมชนคนคนจีน ชุมชนคนไทย-พุทธ เป็นต้น ในส่วนนี้
ยังต้องแก้แบบแปลน
- เรื่องโครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการนี้เดิมทีเราได้ของบประมาณไปแล้ว
ให้ ป ระสานกับ ทางไฟฟ้าที่จะทาบริเวณจากศาลากลางลงมาถึงปู ดา ผ่ านมนุษย์
โบราณ เสือเขี้ยวดาบ ในรัศมีนั้นมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตรต่อไป.
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม
-

-

-

-

กองช่าง
เรื่องพื้นที่ ที่ทาโครงการวิถีชุมชนคนอันดามัน ใกล้บริเวณบ่อบาบัดน้า
เสียโครงการนี้ เพื่อให้คนเข้าใจในเรื่องของชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนคน
มุสลิม ชุมชนคนจีน ชุมชนคนไทย-พุทธ เป็นต้น ส่วนนี้ต้องต้องรีบเร่ง
แก้แบบแปลนต่างๆ เพื่อให้ทันเวลา
เรื่ อ งโครงการน าสายไฟฟ้ า ลงใต้ ดิ น โครงการนี้ เ ดิ ม ที เ ราได้ ข อ
งบประมาณ ไปแล้ ว ให้ ป ระสานกั บ ทางไฟฟ้ า ที่ จ ะท าบริ เ วณ จาก
ศาลากลางลงมาถึงปูดา ผ่านมนุษย์โบราณ เสือเขี้ยวดาบ ในรัศมีนั้น
มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
เรื่องของงบประมาณควรวางแผนไว้ให้พร้อม เช่นโครงการศูนย์เรียนรู้
วัฒ นธรรมชุมชนวัฒ นธรรม แบบยังไม่เสร็จ ในปีห น้าเราต้องนามา
ดาเนินการ
ในงบประมาณปี 2562 ต้องคิดและวางแผนไว้ในการที่จะทาโครงการ
ต้องเตรียมการ ต้องเร่งเขียนโครงการไว้ หากเขียนโครงการไม่ได้นั้น
ให้จ้างสถาปนิกออกแบบเขียนแทน

สานักปลัดเทศบาล
เหตุการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้าท่ว มระบายไม่ทัน ในส่วนนี้นั้นฝากทาง
ท่านปลัดเทศบาลเมืองกระบี่และผู้ที่เกี่ยวข้อง สั่งการให้แต่ละคนที่ดูแลรับผิดชอบ
ทาอะไรอย่างไรบ้างเพื่อเร่งระบายน้าที่ท่วมขัง และให้ปฏิบัติได้ทันเวลา
หามาตรการหรือวางแผงอะไรกั้นไว้ เช่นบริเวณถนนประชาชื่น ถนนพัฒนา
เพื่อไม่ให้น้าที่ท่วมขังกระเด็นกระจายให้สู่บริเวณหน้าบ้านประชาชน
กองคลัง
ในส่วนของงบประมาณปี 2561 เขามอบให้ท้องถิ่นดาเนินในการอนุมัติ
งบประมาณ ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรอไว้ล่วงหน้า และให้เซ็น เขียนระบุไว้ว่า จะ
ทาสัญญาต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ อย่างน้อยที่สุดเมื่อถึงช่วงของเดือน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ต้องได้และพร้อมลงนามสัญญา
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 9 มีนาม 2560 มีทั้งหมด 24 หน้า ให้ทุกท่านดูรายละเอียด
/และมีท่านใด...
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และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้
ให้การรับรองรายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 มีนาคม
2560 ครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เชิญสานักปลัดเทศบาลได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักปลัดเทศบาล
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
- ได้รับมอบหมายภารกิจเรื่องน้าท่วม ตอนนี้ได้เปิดฝาคูระบายน้าบริเวณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ลานจอดรถเรือนแพ และได้นาแผงกั้นไปกั้นไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตอนนี้ได้เปิดทั้งหมดแล้วประมาณ 4 จุด
- ได้ติดตามพยากรณ์อากาศ ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ติดตามในส่วนนี้ และได้มอบหมายในส่วนของงานป้องกันฯ ที่ดูแลจุดเสี่ยงต่างๆ
ได้แก่
1. บริเวณถนนมหาราช มอบจ่านรินทร์เป็นหัวหน้าชุดในการดูแลพื้นที่
2. บริเวณถนนกระบี่ – เขาทอง (ทุ่งโหลง) มอบคุณจักรวาล เป็นหัวหน้าชุดในการ
ดูแลพื้นที่
3. บริเวณหน้าวัดโภคาฯ มอบหัวหน้าจ่าวณิตย์ เป็นหัวหน้าชุดในการดูแลพื้นที่
4. ส่วนบริเวณเรือนแพ มีกระผมคอยดูแลและตรวจสอบพื้นที่ในส่วนนั้น
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เรื่องของการสารวจป้ายจาจรต่างๆ ที่เห็น
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เลือนๆ ไม่ค่อยชัดเจน ป้ายจราจรในส่วนนี้ได้มอบหมายให้งานรักษา ความสงบ
เรียบร้อยดาเนินการแก้ไขแล้ว
ในส่วนของการสารวจตลาดสด ที่ยังมีเรื่องของน้ารั่วซึมจากการติดตาม
จากกองช่างทางกองช่างยังไม่ได้รายงานว่าจะมีวิธีการดาเนินการซ่อมในส่วนของ
รอยรั่วอย่างไร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนนี้จะทาอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ในส่วนนี้จะให้ทางฝ่ายของงานตลาดสดมาประสานทางกองช่างอีกครั้ง
ผู้อานวยการกองช่าง และไปวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร จะได้ดาเนินการแก้ไขให้ตรงจุด
/กองวิชาการ…
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กองวิชาการและแผนงาน
นายศุภกร
ศรีจันทร์
ในส่วนธรรมาภิบาลที่ได้มอบทางกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยทาโครงการนี้เข้าประกวด
ในปีหน้า ทางกองวิชาการฯ ได้ประสานทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต่างๆ
และติดตามผลงานเพื่อศึกษาและใช้เป็นแนวทางเพื่อส่งเข้าประกวดได้ใน
ส่วนนี้จะได้ดาเนินการติดตามทางโรงเรียนและชุมชนต่อไป
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ขออนุญาตเพิ่มเติม
รองนายกเทศมนตรี
ในส่วนของทางโรงเรียนเทศบาลได้ดาเนินการและรอตัวชี้วัดจากกองวิชาการและ
แผนงาน จากนั้นเราค่อยมาดูว่าตรงจุดหรือไม่ ในส่วนนี้ได้มอบกองการศึกษาไว้
บางส่วนและได้ไปดาเนินการเขียนโครงการ หลังจากนั้นให้มาดูตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่งว่า
ตรงกันกับทางของโรงเรียนหรือไม่ ขอฝากด้วยครับ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนนี้กองวิชาการและแผนงาน และโรงเรียนในเขตเทศบาลคือ
เรื่องเดียวกันให้ดาเนินการเริ่มทาได้

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ให้ทางกองวิชาการและแผนงาน นาเอาหลักเกณฑ์มาดูอีกครั้งหนึ่ง ว่า
สอดคล้องกันหรือไม่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกันกับ
ทางของโรงเรียนต่างๆ
- ในส่ ว นของรถดูดโคลนให้ ล องไปดู มี รายละเอียดและสเปคมาแล้ ว
เรียบร้อย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในส่วนต่อไปเป็นของทางกองคลัง ขอเชิญครับ

กองคลัง
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ในส่วนของงานจัดซื้อทั่วไปที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ประสานดาเนินการในส่วนที่
ผู้อานวยการกองคลัง เกี่ยวข้อง และในส่วนของเช็คให้เสนอขึ้นมาตามขั้นตอน ในส่วนนี้เพิ่มให้อีกเป็น
50,000 บาท
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
ในส่วนของกองคลังหลังจากการประชุมกองทั้งหมด ได้ชี้แจงขั้นตอนในการ
รองนายกเทศมนตรี
ลดจานวนวันในการปฏิบัติงานของกอองคลัง รวมทั้งเอกสารที่ถกเถียงกันอยู่ว่า ทาง
กองคลังช้า ในข้อเท็จจริงมีทั้ง 2 ส่วน ที่เกิดความล่าช้าตอนนี้ได้มีข้อตกลงกันว่า
/เอกสารทั้งหมด…
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เอกสารทั้งหมดที่เป็นขั้นตอนทุกขั้นตอน จะมีการลงบันทึก วันเวลารับของแต่ล ะ
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มาจากชั้น 3 ก็ตามแต่ และดูวันเวลาของแฟ้มที่เราได้ระบุลง
ไปจริง เพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องมาโทษกันว่าล่าช้าตรงไหน
- ในส่ ว นของ 50,000 บาท วั น นี้ ด าเนิ น การแล้ ว คงจะปฏิ บั ติ ต าม
ขั้นตอนที่เราจะได้เพิ่มขึ้นและจะได้รวดเร็วขึ้น
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ก็คือเรื่องเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมาภิบาล เช่นปลูกผัก ปลูกไม้ดอก อะไรต่างๆ เร่งดาเนินการตั้งแต่
ตอนนี้
- ในส่วนที่มอบรองนายกเทศมนตรี ดูแลเรื่องโครงการต่างๆ ทั้งหมด
งบประมาณแต่ละกอง ภายใน 2 อาทิตย์ ควรจะสรุปแจ้งมาได้ไหมว่า
ได้ ด าเนิ น การในเรื่ อ งใดบ้ า งแล้ ว ให้ แ ต่ ล ะกองตามเรื่ อ งนั้ น ๆ และ
รายงานให้รองนายกเทศมนตรีทราบและนัดประชุม
กองช่าง
เรื่องของเครื่องจักรรถแทรกเตอร์ D6 ไปถึงไหนแล้ว

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ได้ทาหนังสือไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว เขาแจ้งว่าให้เราหารถบรรทุก ทุกไปที่
ผู้อานวยการกองช่าง ศูนย์ แต่ท่านนายกได้เกษียรหนังสือมาว่า ให้เขาคิดประมาณค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ มา
แต่ทางเขาได้เงียบไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

- รถแทรกเตอร์ D6 ได้เอาไปซ่อมทีส่ ุราษฎร์ธานี ให้ลองสอบถามคุณ

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ธเนศร ว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว
- ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ขอซื้อเครื่องจักร 22
ล้านบาทเขาได้ประกาศแล้ว

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ ในส่วนของโครงการเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียว 3 ประเทศ ได้นาข้อมูลเสนอเพื่อ
รองนายกเทศมนตรี
ของบประมาณ เขามี ข้ อ แม้ มี ก ติ ก าว่ า ต้ อ งให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ 2 ประเทศนี้ คื อ
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นโครงการพัฒนาถนนสีเขียวเชื่อมสวนพุทธรรมกับเกาะ
กลางถนน ในส่วนนี้ท่านนายกได้กาหนดไว้ 30 ล้านบาท และปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนต่างๆ เชื่อมโยงกับของอินโดนีเซียอย่างไร คือเราจะโยงในเรื่องของหมอกควัน
เพราะเรามีผลกระทบจากหมอกควัน ทุกปี เรามีการพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวด้วย
การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับหมอกควัน ในส่วนของมาเลเซียเราจะเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียว
/จากการท่องเที่ยว...
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จากการท่องเที่ยว ในส่วนนี้ทั้งหมดขอให้ทางกองวิชาการและแผนงานนัดประชุมกัน
อีกครั้ง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
- ในส่วนของสายไฟฟ้าที่จะนาลงใต้ดิน จะเริ่มทาตั้งแต่สี่แยกช้าง หน้า
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สานักงานที่ดิน ย้อนไปทางจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ทาหนังสือประสานการไฟฟ้า
เพื่อดาเนินการก่อนตั้งแต่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ถึง มหาราชมอเตอร์ไซด์
- เรื่องของฝาคูระบายน้าเป็นอย่างไรบ้าง
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ ทางนิติกรได้ดาเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบจาก
รองนายกเทศมนตรี
กล้องวงจรปิด
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

- ในส่วนของรถซาเล้ง ตรวจรถซาเล้ง แยกเป็นโซนให้จัดเก็บ จัดเบอร์
ต่างๆ ข้ามเขตไม่ได้ ให้ชี้แนะเรื่องหลังจากซื้อขยะจากถังแล้วควรเก็บขยะ
ลงถังขยะให้เรียบร้อย ให้ดูว่ามันควรจะมีใบอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมได้
หรือไม่และเรียกประชุมอีกครั้ง
กองช่าง
- รถแทรกเตอร์ D6 ได้เอาไปซ่อมทีส่ ุราษฎร์ธานี ให้ลองสอบถามคุณ
ธเนศร ว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว
- ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เราของบประมาณ
เพื่อซื้อเครื่องจักร 22 ล้านบาท เขาได้ประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 ตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน
กองคลัง
- งานจั ด ซื้ อ ทั่ ว ไปที่ ไ ม่ ใ ช่ ค รุ ภั ณ ฑ์ ป ระสานด าเนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง และในส่วนของเช็คให้เสนอขึ้นมาตามขั้นตอน ในส่วนนี้
เพิ่มให้อีกเป็น 50,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน
- ในส่ ว นธรรมาภิ บ าลที่ ไ ด้ ม อบทางกองวิ ช าการและแผนงาน ให้
ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยทาโครงการนี้เข้าประกวดในปี
หน้า และให้เตรียมการให้พร้อม
- มอบผู้ อ านวยการกองวิ ช าการและแผนงาน ไปศึ ก ษาดู ง าน
ทีเ่ ทศบาลตาบลปลายพระยา เรื่องการประกวดธรรมาภิบาล
/ในส่วนของ…
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- ในส่วนของทางโรงเรียนเทศบาลต่างๆ ได้ดาเนินการและรอตัวชี้วัด
จากกองวิ ช าการและแผนงาน จากนนั้ น เราค่ อ ยมาดู ว่ า ตรงจุ ด
หรือไม่ และให้ทางกองวิชาการและแผนงาน นาเอาหลักเกณฑ์มาดู
อีกครั้งหนึ่ง ว่าสอดคล้องกันหรือไม่
สานักปลัดเทศบาล
- การส ารวจตลาดสด ในส่ ว นที่ ยั ง มี น้ ารั่ ว ซึ ม ของตลาดสด เร่ ง
ด าเนิน การ จะแก้ไ ขอย่า งไรให้ตรงจุด ตรวจสอบและเร่ งสรุ ป ว่ า
จะทาอย่างไรหรือใช้วิธีการอย่างไร
- ในส่วนของรถซาเล้ง ตรวจรถซาเล้งแยกเป็นโซนๆ ให้จัดเก็บ หรือ
จัดเบอร์ต่างๆ ให้ชี้แนะเรื่องหลัง ซื้อขยะจากถังขยะ ควรเก็บขยะใส่
ลงถั ง ขยะให้ เ รี ย บร้ อ ย และให้ ดู ว่ า สามารถมี ใ บอนุ ญ าตเก็ บ
ค่าธรรมเนียมได้หรือไม่และเรียกประชุม
- มอบหัวหน้า ฝ่า ยปกครอง เรื่ องรถเข็นที่สะพานเจ้า ฟ้า น ารถเข็น
ไปแล้วไม่จอดตามพื้นที่ ที่กาหนด และศูนย์ถ่วงรถ (จุดศูนย์ถ่วง)
มันอยู่หลังเกินไปให้ลองปรับขยับมาอีกเสียหน่อย
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25582560

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2560 รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ลาดับที่ 4
กองวิชาการและแผนงาน โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดา
มัน กองยังไม่ได้ส่งเอกสารในส่วนนี้ช่วยเร่งดาเนินการ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ลาดับที่ 7 หน้าที่ 2
สานักปลัดเทศบาล โครงการก่อสร้างอาคารจาหน่ายสินค้าสาหรับ
ประชาชน ในส่ ว นนี่ได้ตรวจรับงานแล้ว แต่งานไม่เรียบร้อยแจ้งให้ แก้ ไข
งานใหม่แล้ว
-รายงานรายจ่ า ยค้ า งจ่ า ย ปี ง บประมาณ 2559 ล าดั บ ที่ 3 หน้ า ที่ 3
กองการศึกษา โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ร.ร. เทศบาล 4 สัญญา
สิ้นสุด ลงวันที่ 18 พ.ค. 2560 เป็นอย่างไรบ้าง

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ในส่วนลาดับที่ 3 หน้าที่ 3 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ร.ร. เทศบาล
4 ในส่วนนี้กาลังดาเนินการก่อสร้าง
/นายประพันธุ์...
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ลาดับที่ 14 หน้าที่ 3 กองวิชาการฯ โครงการติดตั้งผ้าม่านห้องรับรอง
อาคารพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอาคาร A และ ลาดับที่ 15 โครงการค่าปรับปรุง
ห้องรับรองอาคารพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอาคาร A เป็นอย่างไรบ้าง

นายวรเวทย์ แสงศรี
ลาดับที่ 14 หน้าที่ 3 กองวิชาการฯ โครงการติดตั้งผ้าม่านห้องรับรอง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ อาคารพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอาคาร A และ ลาดับที่ 15 โครงการค่า
ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งรั บ รองอาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ก ปั ด อาคาร A ในส่ ว นนี้ ร อขอ
แบบจากทางกองช่าง
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ในส่วนของลาดับที่ 14 หน้าที่ 3 กองวิชาการฯ โครงการติดตั้งผ้าม่านห้อง
รั บ รองอาคารพิพิธ ภัณฑ์ลู กปัดอาคาร A และ ล าดับที่ 15 โครงการค่า
ปรับปรุงห้องรับรองอาคารพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอาคาร A ต้องมาประสานกับ
ทางกองช่างเอง โดยประสานกับคุณปอและคุณปาน

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ลาดับที่ 1 หน้าที่ 5
กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บริเวณควนม้าตั้ง กองยังไม่
ส่งเอกสาร ในส่วนนี้ขอให้ช่วยเร่งเรื่องของเอกสาร
-ลาดับที่ 4 กองช่าง โครงการปรับปรุงถนนมหาราช กองยังไม่ส่งเอกสาร
ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ลาดับที่ 4 หน้าที่ 5 กองช่าง โครงการปรับปรุงถนนมหาราช ในส่วนนี้
อยู่ระหว่างการเขียนแบบแปลนและประมาณการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ลาดับที่ 6 หน้าที่ 5 กองช่าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยนาสร้าง
โบสถ์ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ลาดับที่ 6 หน้าที่ 5 กองช่าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยนาสร้าง
โบสถ์ ในส่วนนี้เสนอแบบแปลนเพื่อขออนุมัติจัดจ้างแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ลาดับที่ 7 หน้าที่ 5 โครงการก่อสร้างที่กลับรถถนนอุตรกิจ บริเวณ
ควนม้าตั้ง มอบทางกองวิชาการและแผนงานทาประชาพิจารณ์
ลาดับที่ 9 หน้าที่ 5 โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟ
จราจรสุริยเทพ เป็นอย่างไรบ้าง

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ลาดับที่ 9 หน้าที่ 5 โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟ
จราจรสุริยเทพ ในส่วนนี้ทางเขาจะทาโมเดลให้เราดูอีกครั้ง
/นายกีรติศักดิ์...

11
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ลาดับที่ 1 หน้าที่ 7
กองสวัสดิการสังคม โครงการเครื่องสารองไฟฉุกเฉิน จานวน 3 เครื่อง
เป็นอย่างไรบ้าง

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล ลาดับที่ 1 หน้าที่ 7 กองสวัสดิการสังคมโครงการเครื่องสารองไฟฉุกเฉิน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 3 เครื่อง ในส่วนนี้พัสดุเพิ่งส่งเรื่องกลับมาที่กองสวัสดิการสังคม
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ลาดับที่ 2 หน้าที่ 8
สานักปลัด โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ประกาศแล้ว
-ลาดับที่ 7 โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเทศบาล
ในส่วนนี้นัดปรึกษาหารือกับนายกอีกครั้ง
-ลาดับที่ 27 หน้าที่ 9 กองการศึกษา โครงการเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จานวน 10 เครื่อง (ร.ร.ท.4) เป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-ลาดับที่ 27 หน้าที่ 9 กองการศึกษา โครงการเครื่องมัลติมีเดีย
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา โปรเจคเตอร์ จานวน 10 เครื่อง (ร.ร.ท.4) และลาดับที่ 28
โครงการจอรับภาพ จานวน 11 ชุด (ร.ร.ท.4) ในส่วนนี้รอส่งพร้อมกันทั้ง
2 เรื่อง เพราะต้องรอเอกสารรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ลาดับที่ 55 หน้าที่ 10 กองสวัสดิการสังคม โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
สาหรับงานสานักงาน ลาดับที่ 56 โครงการเครื่องสารองไฟฟ้า และลาดับ
ที่ 57 โครงการติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า และมิ เ ตอร์ ป ระปาที่ ท าการชุ ม ชน
มิตรภาพไทย-จีน ตอนนี้เป็นอย่างไร
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล ลาดับที่ 55 หน้าที่ 10 กองสวัสดิการสังคม โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม สาหรับงานสานักงาน ลาดับที่ 56 โครงการเครื่องสารองไฟฟ้า และลาดับ
ที่ 57 โครงการติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า และมิ เ ตอร์ ป ระปาที่ ท าการชุ ม ชน
มิตรภาพไทย-จีน ในส่วนนี้ทั้งหมดแผนอนุมัติอยู่ที่ไตรมาสที่ 3
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ลาดับที่ 60 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนรวมใจชน ซอย 1
และลาดับที่ 62 โครงการก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวน
พฤกษาสวรรค์ ตอนนี้เป็นอย่างไร

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ลาดับที่ 60 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนรวมใจชน ซอย 1 ในส่วนนี้
กาลังเขียนแบบและออกแบบ และลาดับที่ 62 โครงการก่อสร้างหอชมวิว
และทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์ กาลังดาเนินการส่งให้พัสดุ
/มติที่ประชุม...
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ระเบียบวาระที่ 5

- โครงการทั้งหมด งบประมาณแต่ละกอง/ฝ่ายที่ได้ไป ให้
รองนายกเทศมนตรี แ ต่ ล ะท่ า น ช่ ว ยติ ด ตามและเร่ ง
ในส่วนตรงนั้น
- ในส่ ว นของการติ ด ตั้ ง แอร์ และเครื่ อ งเสี ย งที่ ศู น ย์
ศิ ล ปวั ฒ ธรรมอั น ดามั น สั ญ ญาแล้ ว เสร็ จ 8 เมษายน
2560 ให้เราขยายเวลาให้เขาไปอีก

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายศุภกร
ศรีจันทร์
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกระบี่ ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ ตามคาสั่ ง
เทศบาลเมืองกระบี่ ที่ 216/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่ าว จะหมดวาระลงในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นั้น เพื่อเป็นการคัดเลื อก
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคนเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 ข้อ 28 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
ควรนาเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ต่อไป
- ในส่วนนี้นั้นเดิมมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาลในส่ ว นของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ จ านวน 2 คน คื อ
ผู้อานวยการกองช่างและผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
- จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว นราชการพิ จ ารณา
คัดเลือกต่อไปครับ
มติที่ประชุม

เลือก ผู้อานวยกองสวัสดิการสังคม และ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่

/ระเบียบวาระที่ 6...
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เรื่องรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่ 63/1
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่
63/1 ขอเชิญคุณวรเวทย์ ได้บอกเล่ารายละเอียดและประสบการณ์จาก
การที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมแห่งนี้ครับ

นายวรเวทย์ แสงศรี
เรื่องรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 63/1 ตามคาสั่งเทศบาลเมืองกระบี่ ที่ 989/2559 ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2559 อนุญาตให้นายวรเวทย์ แสงศรี ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริการและเผยแพร่วิชาการ เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึ กอบรม
หลั กสู ตรนักบริห ารงานทั่ว ไป รุ่นที่ 63 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 3
กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นั้น
1. จุดเด่นและหัวข้อที่น่าสนใจจากการศึกษาดูงาน คือ
-เทศบาลตาบลเขาพระงาม ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ประมาณ 21 ตร.กม. มี 10 หมู่บ้าน 24
ชุมชน มีประชากรประมาณ 28,815 คน โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ
คือ
1.1 โรงเรียนสุจริต และโรงเรียนวิถีธรรม เพื่อปลูกฝังวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน
1.2 การดูแลคนพิการ ซึ่งมี 200 กว่าคน โดยส่งเสริมให้ใช้
กายอุ ป กรณ์ และให้ อ าชี พ กั บ ทุ ก คน โดยมี น วั ต กรรมคื อ
กระบือไทยบาบัดเด็กออทิสติก ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายทหารกองบิน
2 จังหวัดลพบุรี
1.3 การดูแลผู้สูงอายุ มีโทรศัพท์มือถือแบบเบอร์เดียว ซึ่งติดต่อ
กั บ เทศบาลได้ โดยร่ ว มมื อ กั บ ที โ อที (TOT Help Care
Service) โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณส านั ก งาน
เทศบาลตาบลเขาพระงาม จะเปิดทุกวันพุธ โดยเปิดสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ โยคะ จินตคณิต และภาษีมรดก
โดยจะใช้วิธีสอนให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตร หลาน ของผู้สูงอายุ
แล้วนาไปทบทวนกิจกรรมกับผู้ปกครองและผู้สูงอายุ จึงเป็น
การเชื่ อ มโยงระหว่ างเด็ก ผู้ ป กครอง และผู้ สู ง อายุ ในวิช า
ภาษาอั ง กฤษและจิ น ตคณิ ต โดยมี ดร.ณรงค์ ศรี ธ รรมา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (อดีตปลัดเทศบาล) เป็นผู้อานวยการ
/โรงเรียน…

14
โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ และเทศบาลต าบลเขาพระงามจะใช้
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกวดนวัตกรรมในปีหน้า ซึ่งได้
คิดและดาเนินเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีนี้
1.4 การดู แลผู้ ป่ว ยติดเตียง ได้รับการดูแลจาก อสม.และอสม.
เชี่ยวชาญ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง อนามัยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ
โรงพยาบาลเดือนละ 1 ครั้ง
1.5 เทศบาลตาบลเขาพระงาม ได้รับรางวัล อปพร. ดีเด่น 5 สมัย
ส าหรับเทศบาลตาบลเขาพระงาม ตั้งอยู่บริเวณพื้น ที่ ค่ า ย
ทหาร จึงได้รับบูรณาการกับทหารในการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตาบลเขาสามยอด อาเภอเมืองลพบุรี
จั ง หวั ด ลพบุ รี มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 32 ตร.กม. มี 34ชุ ม ชน
โรงพยาบาล 2 แห่ ง หน่ว ยทหาร 9 หน่ว ยและวัด 9 แห่ ง ซึ่ง
รวมทั้งวัดพระบามน้าพุ
1.1 มี ก ารจั ด ประชุ ม ประชาคม (สภากาแฟ) ทุ ก เดื อ น เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือต่างๆ
1.2 มีการประชุมผู้บริหารทุก วันที่ 1 ของเดือน หัวหน้าส่วน
ราชการทุก วันที่ 3 ของเดือน และพนักงานทุกคนทุกวันที่ 5
ของเดือน โดยให้ความสาคัญกับคนทุกคน
1.3 การติดตามประเมินผล มีการเชิญชุมชนเป็นผู้กาหนดตัวชี้วัด
และมีการตั้งที่ปรึกษาประจาทุกๆ กอง โดยมาจากภาคประชาชน
ส าหรั บ เทศบาลเมื อ งเขาสามยอดมี ก ารบู ร ณาการระหว่ า ง
เทศบาล โรงเรี ย น วั ด และค่ า ยทหาร รวมทั้ ง มี ก ารเชิ ญ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดและผู้บริหารของกรมรวมถึงกระทรวงต่างๆ เข้า
มาดูปัญหาในพื้นที่ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาน้าท่วม และจึงมีการ
อนุมัติโครงการก่อสร้างแก้มลิงในพื้นที่ของค่ ายทหารเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ต่อไปนี้ให้มาเป็นวิทยากรด้วย

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ - เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ประกอบด้วยภารกิจสาคัญ จาแนกเป็น ภารกิจตามนโยบาย (Agenda) ภารกิจ
ตามหน้าที่ (Function) และภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) จึงให้แจ้งองค์กรปกครอง
/ส่วนท้องถิ่น…
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ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ราบและติดตาม เร่งรัด การดาเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทางที่กาหนด รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท 0815.4/ว 530 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ตามเอกสารในที่ประชุม
- จากการที่ทางกรมการปกครองได้มาตรวจสานักทะเบียน เขาได้แนะนา
ในเรื่ องของห้ องน้าชั้นล่ าง ทั้งห้ องน้าหญิง และห้ องน้าชาย ให้ ทาง
เทศบาลทาป้ายบอกทาง ทางไปห้องน้าให้ชัดเจน
- และในห้องทะเบียนให้จัดทาป้ายบอกทาง ทางไปห้องน้าและใช้คาที่
ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
- ในส่วนของเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการให้ช่วยทาสีเคาน์เตอร์ใหม่
ให้ดูสวยงาม
- ในส่วนของกิจกรรมที่เราทาอยู่ 2 เรื่องในช่วงเวลานี้ คือ
เรื่องของวันสงกรานต์ กิจกรรมต่างๆ รดน้าผู้สูงอายุ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ให้ไปดูบุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชนต่างๆ คัดเลือกสักประมาณ 24 คน
อายุ ประมาณ 75 ขึ้นไป และเผื่อไปสักประมาณ 6 คนให้ได้ 30 คน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2560
โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2560 มีงานภาคเช้า เลี้ยงอาหาร
กลางวัน

นายวิรัตน์
จุติประภาค เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราชปีการศึกษาหน้า ทางโรงเรียนจะย้าย
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ในส่วนของอนุบาล 1 และอนุบาล 2 จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ทั้งหมด
ช่วงเดือนเมษายน 2560 อยู่ในขั้นตอนการขนย้ายสิ่งของทั้งหมด ศูนย์
เด็กเล็กปานุราชเหลือ 6 ห้องเรียน ในส่วนฝั่งมหาราชใช้ห้องเรียนไป 35
ห้อง สรุปรวมๆแล้ว โรงเรียนเทศบาล 4 จะมีเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่
1 – ประถมศึกษาปีที่ 5 ประมาณ 900 คน และจะขอความอนุเคราะห์
ทาง อปพร. ให้ช่วยอานวยความสะดวกการจราจรในช่วงเช้าด้วยครับ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- เรื่องของสานักงานสีเขียว ทางเทศบาลเราจะต้องทาจุดพักขยะและ
จะต้องมีการมุงหลังคาคลุม จานวนอย่างน้อย 3 ถัง ซึ่งจะต้องให้วาง
บริเวณไหน จึงจะเหมาะสมที่สุด
- กาหนดให้มีโซนสาหรับสูบบุหรี่เฉพาะที่ ควรมีหรือไม่
- ในส่วนของเรื่องบ่อดักไขมันควรจะต้องมี

//มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

สานักปลัดเทศบาล
- กรมการปกครองได้มาตรวจสานักทะเบียน เขาได้แนะนาในเรื่องของ
ห้องน้าชั้นล่าง ทั้งห้องน้าหญิงและห้องน้าชาย ให้ทางเทศบาล
ทาป้ายบอกทาง ทางไปห้องน้าให้ชัดเจน
- ในส่วนของห้องทะเบียนราษฎร์เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการให้
ช่วยทาสีเคาน์เตอร์ใหม่ให้ดูสวยงาม
กองช่าง
- เรื่องของสานักงานสีเขียว ทางเทศบาลเราจะต้องทาจุดพักขยะและ
จะต้องมีการมุงหลังคา จานวนอย่างน้อย 3 ถัง มอบผู้อานวยการ
กองช่างช่วยดาเนินการในส่วนนี้
เรื่องบ่อดักไขมันดูแบบแปลนที่กองช่าง หากไม่มีควรติดตั้งเพิ่มเติม
กาหนดให้มีโซนสาหรับสูบบุหรี่
กองสวัสดิการสังคม
- เนื่องในวันสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ ให้ลองสารวจบุคคลที่มีชื่อเสียงใน
ชุมชนต่างๆ คัดเลือกสักประมาณ 24 คน อายุประมาณ 75 ขึ้นไป
โดยประมาณ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมวั น สงกรานต์ แ ละมี ก ารรดน้ า
ดาหัวผู้ใหญ่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- สารวจรายชื่อจานวนผู้ที่สูบบุหรี่ เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
กาหนดให้มีโซนสาหรับสูบบุหรี่เฉพาะที่

เลิกประชุมเวลา 16.22 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

