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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 12/2560
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
3. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
4. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
5. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
6. นายกิจจา
กาละวงศ์
7. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
8. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
9. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
10.นางอังคณา
สืบวิเศษ
11.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
12. นายสุริยา
หลานสัน
13. นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
14. นายเกื้อกูล
กุลชุมภู
15.นายวิรัตน์
จุติประภาค
16.นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
17.นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
18. นายวิระยุทธ เดชอรุณ
19.นางรวีวรรณ เต็มชื่น
20. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
21. นางสาวอ่อนภัตร จูฑามาตย์
22. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
23. นางสาวสุดาชล กาละวงศ์
24. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
25. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์
26. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
27. นายวรเวทย์ แสงศรี
28. นายวิริยะ
เดชผล

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
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29. นายณฐนนท์

สูทอก

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
(ติดประชุมคณะกรรมการติดตามผลฯ)
2. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(ประชุมจังหวัด)
3. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
(ติดประชุมคณะกรรมการติดตามผลฯ )
4. นางวิไล
กัลป์ยาณปัทม์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(ป่วย)
5. นางสุวรรณี
คงสอน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล (ติดให้บริการประชาชนที่มจี านวนมาก)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.ที่ผ่านมาทราบเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ขอให้
รักษามาตรฐานเอาไว้ เพราtเกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ได้เกิดขึ้นกับใครคนใด
คนหนึ่ง
-ในส่วนของปีหน้าขั้นตอนต่างๆ ขอให้ย้อนกลับไปแบบเดิม การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นทาแค่ไหนอย่างไรให้เร็วที่สุด ให้ครั้งเดียวผ่าน ไม่ต้อง
มีคณะอนุกรรมการเพราะจะทาให้ล่าช้า
-ขอให้ตั้งใจในการทางาน ลดขั้นตอนการทางาน อะไรต้องปฏิบัติก่อน อะไร
ปฏิบัติภายหลังได้
-การที่จะทางานทาหน้าที่ต่างๆ ให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์
หรือความโปร่งใส การทางานอย่าปัดความรับผิดชอบ และความมีน้าใจ
-อย่าติดข้องติดขัด ติดใจในเรื่องต่าง ๆ สิ่งที่เตือนสิ่งที่บอกก็ให้ไปปรับปรุง
แกไขและให้ทาดีต่อไป
2.ในฐานะเทศบาลเมืองกระบี่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่ ก็ได้ฝากเรื่องของความปลอดภัย เรื่องการใช้รถใช้ถนน ให้มี
ความปลอดภัยสูงสุด
-การวางกรวยจราจรตามท้องถนน การตีเส้นจราจร การซ่อมถนน การตัด
แต่งต้นไม้ การวางกรวยจราจร 3 กรวยอย่างนี้ทาให้ กระชั้นชิด จะเกิด
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อั น ตรายกั บ คนขั บ รถได้ ร วมถึ ง อั น ตรายกั บ คนที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ขอให้ ว าง
ระยะห่างออกไปก่อนที่จะถึงสถานที่ทางานซึ่ง ตามกฎหมายควรวางห่างใน
ระยะ 100 เมตร.
-การสวมเสื้อ ควรจะใส่เสื้อสีส้มเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
-ความสะอาดของป้าย มอบสานักปลัดเทศบาล ทาความสะอาดป้ายจราจร
ต่าง ๆ ที่สกปรกและขึ้นรา
-เรื่องของถนน หลุม ทางชารุด ขอให้เร่งซ่อมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
-แสงสว่าง ทางโค้งให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอ
-การไปประชุม ที่ศาลากลางจังหวัด ประชุมเรื่องต่าง ๆ หากจาเป็นต้อง
มอบหมายให้ผู้ เข้าร่วมประชุมแทน ก็ควรมอบหมายผู้ที่ ไปประชุม ต้องรู้
ข้อมูลจริงเพื่อที่จะได้ชี้แจงและตอบคาถามได้ชัดเจน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2560
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว น ครั้ ง ที่
11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 15 หน้า
และให้ ทุกท่านช่ว ยดูรายละเอียด และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมบ้างครับ ขอเชิญครับ

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ขอแก้ไขในหน้าที่ 10 ระเบียบวาระที่ 6 เนื่องจากวันนั้นผมไปราชการจึง
ไม่ได้ชี้แจงด้วยตนเอง

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล ขออนุญาตแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง คือ ทางจังหวัดกระบี่ได้มีนโยบายในเรื่อง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ของตลาดประชารัฐ และขอให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมเวทีที่ถนนวัฒนธรรม
เพราะเขาจะเปิดเป็นตลาดประชารัฐในวันที่ 5 ธ.ค. 60
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

กาลังดาเนินการปรับปรุง จะดาเนินการซ่อมปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้ดี
อาจจะปรับพื้นใหม่หรือใช้วัสดุต่างๆ ได้มอบทางสถาปนิกให้ตรวจสอบ และ
จะต้องซ่อมแซมในเรื่องของไฟ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ให้เร่งแก้ไขในเรื่องไฟก่อน ในเรื่องของพื้นให้เร่งเขียนแบบ
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นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 11 ขอแก้ไขเป็น
“วันที่ในใบอนุญาตการฆ่าสัตว์สามารถขออนุญาต
แล้วไม่ต้องดาเนินการฆ่าสัตว์ในวันที่ขอได้ ” และกฏหมายหรือ พ.ร.บ.
ได้กาหนดไว้หรือไม่

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้ชี้แจงเรื่องของการฆ่าสัตว์ เนื่องจากมีประเด็นการบริหารจัดการในการ
ฆ่าสัตว์ หลังจากนั้นท่านรองชาญณรงค์เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมแล้ว
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริง

นางอังคณา สืบวิเศษ
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60 ได้มีการประชุมไปแล้ว ประกอบด้วย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ 1. รองชาญณรงค์ 2. ปลัดเทศบาล 3. ผอ.กองสาธารณสุขฯ 4. เจ้าหน้าที่
งานสัตวแพทย์ และฝ่ายจัดเก็บรายได้ รายละเอียดดังนี้
-ระบบโรงฆ่ าสั ต ว์ มี การเปลี่ ย นแปลงของ พ.ร.บ.การฆ่ าสั ต ว์ เดิม เป็ น
พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันเป็น
พ.ร.บ.ควบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ เ พื่ อ การจ าหน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียดในเรื่องของ
-อากรการฆ่าสัตว์ สามารถขอล่วงหน้าได้ 7 วัน
-ค่าอากรการฆ่าสัตว์จะอยู่ที่ 183 บาท/ราย
-นาสัตว์เข้าไปยังโรงพักสัตว์ก่อน 6 โมงเย็น ทาความสะอาดเวลา ตีสอง
-ส่วนอีก 150 - 200 บาท เป็นค่าการจ้างฆ่า
-อากรการฆ่าสัตว์จะมีวันหมดอายุ และจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน
หากเกินกาหนดระยะเวลาไม่สามารถใช้ได้
-สัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้าย สัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตจากปศุสัตว์อาเภอ/
จั ง หวั ด จะไม่ ส ามารถน ามาฆ่ า ได้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะท าการฆ่ า สั ต ว์ ต้ อ งมี
ใบอนุญาต
-ในส่วนค่าใช้จ่ายยังเก็บต่อราย/ตัว = 183 บาทเท่าเดิม
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ถามว่าอาชญาบัตรแก้ไขวันที่ได้หรือไม่อย่างไร ใครอนุญาตให้แก้ไข

นางอังคณา สืบวิเศษ
ในเรื่องของการแก้ไข ทั้งในส่วนของกองคลังและกองสาธารณสุขฯ ไม่ได้
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ แก้ไข
นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เมื่อออกอาชญาบัตรแล้วสมมุติว่า 100 ตัว แต่ฆ่าได้แค่ 90 ตัว เหลืออีก
10 ตัวจะไปใช้ทบยอดไม่ได้ เพราะถือว่าไม่ใช้สิทธิ์นั้นจะจบวันต่อวัน
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นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

การขออาชญาบัตรผู้ประกอบการต้องมาขออนุญาตด้วยตนเอง แล้วนา
อาชญาบัตรไปแสดงต่อโรงฆ่าสัตว์พร้อมกับสัตว์ที่เข้าไปฆ่าเอง

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

หากเขาบอกวันต่อวันต้องทาให้เสร็จ การทีจ่ ะขอผ่อนปรนต้องยึดระเบียบ
วิธีปฏิบัติ ไม่ใช่มากาหนดเอาเอง หากระเบียบไม่ให้ ไม่สามารถทาได้ ใน
ส่วนนี้จะขอประชุมกันอีกครั้งและนาเสนอนายกเทศมนตรี
-ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมและจะไปทาหน้าที่ตรงนี้
-ผู้มีอานาจดาเนินการมีใครบ้าง ให้ตรวจสอบและนามาให้ปลัดฯ ดูอีกครั้ง
-ฝากเรื่องการดูแลสภาพโรงฆ่าสัตว์ เครื่องมือ ไฟฟ้า น้าประปา อาคาร
สถานที่ ที่ช ารุ ด ถนนทางเข้ า หากมีส ภาพที่ช ารุ ดไม่มีป ระสิ ทธิ ภ าพให้
ดาเนินการซ่อม ปรับปรุง แก้ไขต่อไป
-ควรให้ นายสั ตวแพทย์ไปตรวจสอบฐานอานาจหน้าที่ วิธีการปฏิบัติ ให้
ชัดเจนต่อไป

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนนี้ต้องยึดตามระเบียบ กฎหมายว่าอย่างไรต้องถือปฏิบัติตาม
-เรื่องนี้ให้ปลัดเทศบาลไปประชุม ปัญหาในโรงฆ่าสัตว์มีอะไรที่บกพร่อง
ต้องแก้ไข ต้องซ่อม ต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมทาอย่างไรให้อยู่ในสภาพที่ปกติ
เหมือนเดิม
-หมูที่นาไปฆ่า ทาไมถึงลดจานวนน้อยลงเรื่อยๆ
-มีจานวน 20 – 31 ตัวต่อวัน

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ ในปี พ.ศ.2535 จะมีการฆ่าสัตว์วันละ 30 ตัว
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นางอังคณา สืบวิเศษ
-มีการไปรับมาจากเบทาโกร ซึ่งหมูจะมีคุณภาพกว่า ในเรื่องของการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เคลื่ อ นย้ า ยจะถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ส่ ว นหนึ่ ง รั บ จากตรงนี้ ไ ปขายท าให้
ผู้ประกอบการลดจานวนลงมาก
-และยีงมีโรงฆ่าสัตว์ที่กระบี่น้อยอีก
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ให้ ไปสรุ ป ว่า ปัญหาอุปสรรคของโรงฆ่าสั ตว์ ทั้งหมดมีอะไรบ้าง จะแก้ไข
อย่างไร ที่ทาให้หมูลดน้อยลง
-ในเรื่องของการไปตรวจ การควบคุม
-ทาบันทึกรายงานเป็นตารางมา
-ปลัดเทศบาลไปประชุมแล้วนามารายงานให้ทราบ

6

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

หมอได้แจ้งว่าหมอไม่ได้ไปดู ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาไปทา
การแทน
-ได้แจ้งให้หมอไปตรวจด้วยตนเองแล้ว
-การฆ่าในวันโกนวันพระจะไปผูกพันกันในเรื่องของการเพิ่ม-ลดจานวน

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องของเส้นทางการเดินรถ จราจรได้เซ็นการใช้แผนแล้ว
-ถนนประชาชื่นเมื่อก่อนให้เลี้ยวขวาได้ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้าร้านไปออก
ซอย 2 ได้หรือไม่ต้องประสานกับทางจราจรอีกครั้ง
-มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ ขอเชิญครับ หากไม่มีถือ
ว่ า ที่ ป ระชุ ม แห่ ง นี้ ใ ห้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและ
หัว หน้ าส่ว นราชการครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
เชิญกองช่างได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง
รายงานผลการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้
-นาแบบแปลนการตีเส้นจราจร ขาว-แดง ไปให้กับทางโครงการหมู่บ้าน
เค- อเวนิว (ดาเนินการแล้ว)
-การออกแบบระบบไฟฟ้าตลาดสดมหาราช เราไม่สามารถออกแบบเองได้
ควรให้กองสาธารณสุขฯประสาน และเมื่อได้แบบแปลนมาแล้วกองช่างจะ
ช่วยดูแลควบคุมให้เป็นไปตามรูปแบบและตรวจสอบให้ว่าถูกต้องตามกาลัง
ของไฟหรือไม่
ควรจ้างเอกชน โดยให้จัดทา TOR ในส่วนของการซ่อมแซม
ออกแบบระบบไฟฟ้ า ของตลาดสดมหาราชและควรให้ ท างกองช่ า ง
ดาเนินการเนื่องจากจะรู้เรื่องของระบบไฟฟ้า
จะให้ทางกองคลังเป็นเจ้าภาพโดยประสานกับงานกองช่างและจ้าง
เอกชนออกแบบโดยให้ร่างทาเป็น TOR ขึ้นมาแล้วเอกชนมารับเหมา โดย
ให้ตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ซ่อมแซม ออกแบบระบบไฟฟ้าตลาดสด
มหาราช และมอบปลัดเทศบาลเป็นผู้ดาเนินการ
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-แจ้ ง เจ้ า ของโครงการจั ด เตรี ย มเอกสารเรื่ อ งรั บ มอบเสาไฟฟ้ า ให้ เ ป็ น
สาธารณะประโยชน์ (หมู่บ้านกลางเมือง) เทศบาลยินดีรับมอบ (รอทาง
เจ้าของโครงการมาชาระเงินค่าบารุงรักษา)
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

นายวิระยุทธ เดชอรุณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

-ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเวทีไม่ให้มีน้าขัง (ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น)
-ประสานกั บ ทางบริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด สาขาข้ า งโรงพยาบาลเพื่ อ
ดาเนินการเทพื้นคอนกรีต (ดาเนินการประสานกับผู้ประกอบการแล้ว )
รอผู้ประกอบการมาขออนุญาตให้ถูกต้อง
-สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว)
สานักปลัดเทศบาล
-ประสานรายละเอียดกับทางกรมทางหลวงเรื่องป้ายมาตรฐาน
สาหรับติดตั้งเขตโรงเรียนเพิ่มเติม (ให้ประมาณการราคาเสนอ)
-ดาเนินการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลและส่งแผนให้ตารวจ
จราจรประกาศใช้แผนการเดินรถ (จะมีการเปลี่ยนแปลง ถนน
พฤกษาอุทิศ เข้าทางซอย 6 ทางจราจรประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่
16 พ.ย. 2560)

นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ในส่วนของพระเมรุมาศ ทาบันทึกให้แจ้งทุกกอง รายงาน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งงบประมาณปี 2560 และงบประมาณ พ.ศ.
2561 ที่ตั้งโครงการหรือจ่ายในงบประจา (ทุกๆ กองได้รายงาน
มายังสานักปลัดเทศบาลแล้ว รวมทั้งสิ้น 2,317,372 บาท)
-คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่ ขอความอนุเคราะห์
ในการขอใช้ที่ทาการศูนย์บริการผู้สูงอายุเดิม (ห้องตรงข้ามห้อง
ประขุมสองคาบสมุทร ชั้น 3) เป็นที่ตั้งที่ทาการของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี รอพิจารณาอีกครั้ง (ที่ประชุมอนุญาตให้ใช้ห้องตรง
ข้ามห้องประขุมสองคาบสมุทร ชั้น 3 ได้)

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องของการขออนุญาตเว้นทางเข้าออกหน้าอาคาร เนื่องจาก
บริเวณถนนพฤกษาอุทิศ (หลังโรงแรมเวียงทอง) เป็นพื้นที่มี
การจราจรคั บ คั่ ง โดยเฉพาะวั น ศุ ก ร์ วั น เสาร์ และวั น อาทิ ต ย์
การจราจรจะหนาแน่ น เป็ น พิ เ ศษในช่ ว งที่ มี ต ลาดถนนคนเดิ น
จึงขอให้นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ โปรดพิจารณาอนุญาตดังนี้
1. อนุญาตเว้นพื้นที่สาหรับทางเข้าออกอาคาร 1 ช่อง
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

2. ทบทวนการตี เ ส้ น จราจรช่ อ งจอดรถจั ก รยานยนต์ เ พิ่ ม เติ ม
ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
หากเป็นบริเวณคลับเฮ้าส์ ตรงนั้น เขายังไม่ขอต่อเชื่อมทาง เราไม่
สามารถเว้นช่องทางเข้า ออกได้ และสาหรับข้อที่ 2 เรื่องทบทวน
การตีเส้นสาหรับจอดรถเป็นช่องจอดสาหรับรถจักรยานยนต์อนุมัติ
ให้ดาเนินการ

นายวิรัตน์
จุติประภาค
การตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 เดิมเคยมีเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 อปพร. ไปช่วยอานวยความสะดวกให้ในช่วงเวลาเร่งด่วน ขณะนี้
ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวกแล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ให้ตีเส้นจราจรทุกโรงเรียนโดยให้ฝ่ายปกครองไปดูรายละเอียด

นายสุริยา
หลานสัน
รองผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1

กองการศึกษา
-ประสานโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ให้นา
จุดเด่นของแต่ละโรงเรียนนามาดาเนินการสอนและฝึกเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง (ขอให้ทางผู้อานวยการโรงเรียนได้เสนอรายละเอียดใน
การดาเนินการ)
ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 1 จะมีจุดเด่นในส่วนของ ดนตรีไทย
และรองเง็ง

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

สาหรับในส่วนของเครื่องดนตรี ได้ดาเนินการตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อให้ครบแล้ว

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 2 จากของเดิม จุดเด่น
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
จะเป็นในส่วนของด้านเทคนิค แต่ปัจจุบันเครื่องมือ
ดังกล่าวได้ชารุดเสียหายหมดแล้ว แต่ในปัจจุบันจะโดดเด่นในส่วน
ของดนตรีสากล และจะมีในส่วนของการทา MOU ด้านวิชาชีพกับ
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างไว้ด้วย โดยนักเรียนที่จบจาก ท. 2 หาก
ต้องการจะเรียนกั บทางวิท ยาลั ยสารพัดช่าง ก็ส ามารถที่จะน า
หน่วยกิตที่ได้เรียนจาก ท.2 ไปเทียบโอนกับทางมหาวิทยาลัยได้
และเรียนจบได้เร็วกว่าปกติ
นายเกื้อกูล กุลชุมภู
และในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 3 จุดเด่นจะเป็นในส่วน
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 3
มโนราห์ และมโนราห์บิก จะดาเนินการต่อไป
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นายวิรัตน์ จุติประภาค
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สาหรับในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
จะเป็นในส่วนของมารยาทไทย ไหว้สวย ไหว้ดี และว่าย
เป็นคือว่ายน้าเป็น

- ขอฝากทางโรงเรียนทุกโรงให้ไปคิด ดาเนินการ ในส่วนของ
นวัตกรรมของโรงเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

เรื่องการนากุญแจจากกองช่าง สาหรับเปิดประตูทิ้งขยะในเที่ยว
แรกของทุกวันให้กับเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ (ได้ดาเนินนากุญแจ
ให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ในส่วนของกุญแจบ่อขยะ ได้มอบให้กองสาธารณสุขฯ เป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น เพราะเดือนต่อไปจะจ้างยามและให้ยามเปิดประตู
ให้
รองปลัดเทศบาล

นายกิจจา กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

เรื่องสรุปการโอนเงินงบประมาณของแต่ละกอง
สรุปยอดรายงานยอดงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณอนุมัติ จานวน 357,215,150 บาท ได้เบิกจ่ายไป
แล้ว 335,057,658.73 บาท คงเหลือ 22,157,491.27 บาท

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สาหรับกองฝ่ายที่ยอดเงินคงเหลือประกอบด้วย
1. สานักปลัดเทศบาล คงเหลือ 1,101,157.53 บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน คงเหลือ 211,678.93 บาท
3. กองคลัง คงเหลือ 873,201.10 บาท
4. งานป้องกันฯ คงเหลือ 1,223,542.99 บาท
5. งานเทศกิจ คงเหลือ 511,993.63 บาท
6. กองการศึกษา คงเหลือ10,131,512.36 บาท
7. กองช่าง คงเหลือ 1,370,761.58 บาท
8. กองสวัสดิการสังคม คงเหลือ 22,446.39 บาท
9. กองสาธารณสุขฯ คงเหลือ 1,556,529.57 บาท
10. งานกาจัดขยะ คงเหลือ 2,15,751.70 บาท
11. งานศาสนาฯ คงเหลือ 826,953.85 บาท
12. งบกลาง คงเหลือ 2,111,961.91 บาท
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และสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ทุกกอง/ฝ่าย เร่ง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดทาประมาณการราคาให้แล้ว
เสร็จก่อนและเมื่อมีงบประมาณเข้ามาก็ให้ดาเนินการเพื่อไม่ให้
เกิดความล่าช้า โดยให้ระบุในสัญญาว่าจะดาเนินการหรือเซ็นต์
สั ญ ญาได้ ต่ อ เมื่ อ มี เ งิ น เข้ า หรื อ งบประมาณเพี ย งพอและ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินการที่วางไว้ เพราะที่
ผ่านมาเราได้ของบประมาณไปแต่เราไม่สามารถทาแบบแปลน
หรื อ ประมาณราคาได้ ทั น ในทุ ก โครงการที่ ข อได้ อี ก ทั้ ง ใน
งบประมาณของเราเองก็ยังดาเนินการได้ล่าช้า สาหรับในปีงบ
2561 ก็ให้ดาเนินการตามเสนอดังกล่าว
นางสาวสุวรรณี เสนีย์
รก. ผู้อานวยการกองการศึกษา

ได้ชี้แจงในส่วนของกองการศึกษาที่มีงบประมาณคงเหลือ
10,131,512.36 บาท มีรายละเอียดดังนี้
- เงิ น รายได้ + เงิ น อุ ด หนุ น ฯ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จานวน 148,697,030.00 บาท โดยแยกรายละเอียด
ดังนี้
o เงินอุดหนุนที่ได้รับจริง 99,014,994.00 บาท
o เงินรายได้เทศบาลที่ตั้งไว้44,474,900.00 บาท
o เงินอุดหนุนที่ยังไม่ได้รับจัดสรร 5,207,136บาท
- ยอดเงินเบิกจ่าย 138,565,517.64 บาท
- ยอดคงเหลือ 10,131,512.36 บาท
- เงินที่ไม่ได้รับจัดสรรจากกรมฯ 5,207,136.00 บาท
- เงินคงเหลือจ่าย 4,924,376.36 บาท โดยแยกเป็น
o เงินอุดหนุนเหลือจ่าย 3,486,597.00 บาท
o เงินรายได้เทศบาลเหลือจ่าย 1,437,779.36
บาท
กองวิชาการและแผนงาน

นางสาวภาณุมาศ เพชรศรีเงิน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ

ในส่วนของการดาเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการสีเขียวภายใต้
แผนงาน IMT-GT (อยู่ระหว่างร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
โครงการสีเขียวดังกล่าว และจะได้ดาเนินการสมัครในคราว
ถัดไป)
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มติที่ประชุม
1. มอบปลัดเทศบาล สรุปปัญหาอุปสรรคของโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดมีอะไรบ้าง
อย่างไร
- ปัจจัยที่ทาให้มีการฆ่าหมูลดน้อยลง
- เรื่องของการไปตรวจ การควบคุม
- ทาบันทึกรายงานเป็นตารางมา
- นามารายงานให้ที่ประชุมทราบอีกทราบ
2. เรื่องขออนุญาตเว้นพื้นที่สาหรับทางเข้าออกอาคาร 1 ช่อง
บริเวณถนนพฤกษาอุทิศ (หลังโรงแรมเวียงทอง) หรือบริเวณคลับเฮ้าส์
ไม่สามารถอนุญาตให้เว้นช่องทางเข้า ออกได้ เขาไม่ขอต่อเชื่อมทาง
และเรื่องทบทวนการตีเส้นสาหรับจอดรถเป็นช่องจอดรถจักรยานยนต์
สามารถดาเนินการตีเส้นเป็นช่องจอดรถจักรยานยนต์ได้
3. จุดเด่นของแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย
- โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ดนตรีไทยและรองเง็ง
- โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด ดนตรีสากล และจะมีใน
ส่วนของการทา MOU ด้านวิชาชีพกับทางวิทยาลัยสารพัดช่าง
ไว้ด้วย โดยนักเรียนที่จบจาก ท. 2 หากต้องการจะเรียนกับทาง
วิทยาลัยสารพัดช่าง ก็สามารถที่จะนาหน่วยกิตที่ได้เรียนจาก
ท.2 ไปเทียบโอนกับทางมหาวิทยาลัยได้และเรียนจบได้เร็วกว่า
ปกติ
- โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง มโนราห์ และมโนราห์บิก
- โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราชมารยาทไทย ไหว้สวย ไหว้ดี และ
ว่ายเป็นคือว่ายน้าเป็น
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตามโครงการปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559-2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากได้ติดตามโครงการปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2561 ก่อนประชุมคณะผู้บริหารฯ ในวันนี้ ขอรายงานผล
โครงการดังนี้
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล.บริ เ วณควนม้ า ตั้ ง งบประมาณ
1,500,000 บาท ( เนื่องจากพัสดุส่งคืนทบทวนราคากลางใหม่ เมื่อวันที่
12 ต.ค. 2560 กองช่างอยู่ระหว่างดาเนิน การ จะแล้วเสร็จส่งภายในวันที่
29 พ.ย. 2560)
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- โครงการปรั บปรุงถนนมหาราช งบประมาณ 2,000,000 บาท (พั สดุ ส่ ง
ทบทวนราคากลางใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 16 ต.ค. 2560 แต่ ท างกองช่ า งอยู่
ระหว่างดาเนินการ จะแล้วเสร็จส่งภายในวันที่ 28 พ.ย. 2560)
- โครงการก่ อ สร้ า งที่ ก ลั บ รถถนนอุ ต รกิ จ (บริ เ วณควนม้ า ตั้ ง ) งบประมาณ
660,000 บาท (รอทาประชาพิจารณ์ กลางเดือนธันวาคม 2560 )
- โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ งบประมาณ
2,500,000 บาท (ได้รับแบบมาจากศิลปินแล้วแต่ยัง รอปรับรูปแบบใหม่
อีกครั้ง)
-

-

-

รายจ่ายค้างจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการลาดับที่ 1 เก้าอี้สานักงาน งบประมาณ 8,500 บาท (รออาคาร
เรียน ท. 2 แล้วเสร็จ)
เครื่องปรับอากาศศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน งบประมาณ 129,600
บาท (รออาคารศูนย์การเรียนรู้ A และ C เสร็จ)
ค่าพัดลมอุตสาหกรรม จานวน 5 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท
(ได้จัดทาประกาศแล้วและเสนอ และจะจัดทาสัญญาได้ประมาณวันที่ 29
ธันวาคม 2560)
ค่าคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล งบประมาณ 22,000 บาท
(วางเงินประกันสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60)
ลาดับที่ 5-13 (รออาคารเรียนท. 2 ห้องฟิสิกส์ เสร็จ)
ค่ารถเข็นอเนกประสงค์แบบสองล้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช จานวนเงิน
4,000 บาท (อยู่ระหว่างทาฏีกาเบิกจ่าย)
ตู้เย็น
จานวน 15,000 บาท (ทาสัญญาแล้ว ส่งของภายใน 7 วัน)
ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ สาหรับศูนย์ฝึกอันดามัน (อยู่ระหว่างติดตั้งและ
หมดสัญญา วันที่ 13 ธ.ค. 60)
ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จานวน 5 เครื่อง เป็นเงิน
125,000 บาท (นาเข้าสภาฯ เพื่อขอแก้ไขคาชี้แจง)
รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง เป็นเงิน 3,000,000 บาท
(ก าลั ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดสเปค (ดู ร่ า ง TOR และจะส่ ง พั ส ดุ
ดาเนินการ ภายในสิ้นเดือน พ.ย. 60)
รถบรรทุกดีเซล จานวนเงิน 722,000 บาท (จัดทา E-bidding ภายในวันที่
1 ธ.ค. 60 )
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- ค่าเครื่องปั้มน้าอัตโนมัติ เป็นเงิน 10,000 บาท (จัดทาสัญญา เมื่อวัน 23
พ.ย. 60)
- โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 2 โรงเรียน
เทศบาล 3 (ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 60 จัดหาวิธีเฉพาะเจาะจง)
- โครงการปรับปรุงอาคารโดเรม่อน ศูนย์เด็กเล็ก (แบบยังไม่แล้วเสร็จ จะแล้ว
เสร็จในวันที่ 29 พ.ย. 60)
- โครงการก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม อาคารพื้ น ระหว่ า งอาคาร A และอาคาร C
จานวนเงิน 1,520,000 บาท (จะประกาศ ในวันที่ 15 ธ.ค. 60)
- รถขุดตีนตะขาบ จานวนเงิน 2,200,000 บาท (ทาสัญญาแล้ว หมดสัญญา
วันที่ 30 ธ.ค. 60)
- ค่าจัดซื้อชุดป้ายไฟ LED แบบพกพา จานวนเงิน 80,000 บาท
- รถบรรทุ กดี เซล หลั งคารถบรรทุ ก และหลั ง คารถกระบะ (อยู่ร ะหว่ า ง ebidding ประกาศ ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 60)
- ประติมากรรมจระเข้ตัวสุดท้าย จานวนเงิน 2,000,000 บาท (รอรายละเอียด
จากศิลปิน)
- โครงการก่อ สร้ า งถนนห้ ว ยน้ าแดงซอย 10 งบประมาณ 280,000 บาท
(รอทาบันทึกใหม่เพื่อให้รองรับกับระเบียบพัสดุใหม่)
- โครงการปรับปรุงถนนละงู ซอย 5 งบประมาณ 270,000 บาท (ส่งแบบ
แปลนภายในวันที่ 28 พ.ย. 60)
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนละงู จานวนเงิน 375,000 บาท( ส่งพัสดุ
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60)
- โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนเข้ า สถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารจั ง หวั ด กระบี่ จ านวนเงิ น
1,210,000 บาท (ส่งพัสดุภายในวันที่ 30 พ.ย. 60)
- โครงการก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์ จานวน
เงิน 1,500,000 บาท (ส่งแบบภายในวันที่ 1 ธ.ค.. 2560)
- โครงการก่ อ สร้ า งถนนคู่ เ มื อ ง ซอย 7 จ านวนเงิ น 490,000 บาท
(หาผู้รับจ้าง ภายในวันที่ 5 ธ.ค. 60)
- โครงการก่อ สร้างถนนห้ ว ยน้าเขียว ซอย 2 จานวนเงิน 850,000 บาท
(ส่งแบบภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- โครงการปรับปรุงถนนสาราญ จานวนเงิน 500,000 โครงการปรับปรุงถนน
กระบี่ ซอย 20 จ านวนเงิ น 222,000 บาท (ส่ ง แบบภายในวั น ที่ 8
ธันวาคม 2560)
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- โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะธารา จานวนเงิน
1,096,000 บาท (ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แบ่งงวดงานเสร็จส่ง
กองคลัง ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
- ยังไม่สามารถดาเนินโครงการเนื่องจากงบประมาณยังไม่เพียงพอ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ด้วยนางสาวพัชรินทร์ สิงห์งอย ร้องเรียนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดกระบี่ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากท่อน้าทิ้งสาธารณะของ
หมู่บ้านศรีบารมี เกิดการทรุดตัว อีกทั้ง ท่อน้าทิ้งดังกล่าวอยู่ติดกับกาแพง
รั้วบ้านของผู้ร้อง เกรงว่าเมื่อมีน้าไหลจากท่อน้าทิ้ง ช่วงเวลาฝนตกน้าจะกัด
เซาะ ส่งผลให้ กาแพงรั้วบ้านได้รับความเสี ยหาย ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
กระบี่ จึงขอให้เทศบาลเมืองกระบี่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ แล้ วแจ้ง ผลให้ผู้ ร้องทราบโดยตรง และรายงานผลให้
จังหวัดทราบภายใน 7 วัน ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพื้นที่ มีท่อ
ระบายน้าเดิม ซึ่งรวบรวมระบบน้าเสียทั้งหมดของหมู่บ้านศรีบารมี ฝังท่อ
ระบายน้าผ่านที่ดินของนางผ่องศรี นิลยาภรณ์ ระบายน้าสู่ลารางสาธารณะ
ท้ายหมู่บ้าน โดยท่อระบายน้าอยู่ใกล้กาแพงบ้านนายพูนสุข อนุรัตน์ และ
ด้านปลายท่อระบายน้า (ด้านท้ายน้า) หลุ ดตกหล่นลงไปซึ่งเกิดการทรุดตัว
ของดิ น ที่ รองรั บท่ อระบายน้า เนื่อ งจากล ารางสาธารณะด้ านปลายท่ อ
ระบายน้า อยู่ลึกจากระดับดินเดิมมาก เมื่อมีการระบายน้าจากหมู่บ้านเป็น
เวลานานหลายปี น้าที่ระบายก็กัดเซาะดินที่รองรับปลายท่อหลุดออกมา
เรื่ อ ย ๆ และดิ น ก็ ท รุ ด ตั ว เรื่ อ ย ๆ อั น อาจจะท าให้ ก าแพงบ้ า นเกิ ด การ
เสียหายได้ในอนาคต เห็นควรแก้ไขปัญหาดงกล่าวโดยการฝังท่อระบายน้า
พร้ อ มก่ อ สร้ า งบ่ อ พั ก น้ าใหม่ บริ เ วณขอบถนนศรี บ ารมี ซึ่ ง เป็ น ถนน
สาธารณะ เพื่อรับน้าทั้งหมดของหมู่บ้านลงไปลารางสาธารณะท้ายหมู่บ้าน
โดยมีความยาวของท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักประมาณ 90 เมตร เป็นเงิน
งบประมาณ 450,000 บาท ซึ่ ง ต้ อ งน าเข้ า แผนพั ฒ นาเทศบาลและ
ก่อสร้างในปีต่อไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

สาหรับเรื่องนี้ควรให้ทางผู้ร้องไปร้องศูนย์ดารงธรรม และควรให้มาเจรจา
กันอาจจะต้องช่วยกันคนละครึ่ง
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มติที่ประชุม

ให้ทางคู่กรณีไปฟ้องศูนย์ดารงธรรม

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
นายขันติกร สุวรรณวิหค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ

รายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในส่วนของกิจกรรมและงานต่าง ๆ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 60
ที่ผ่านมา ขอสรุปดังนี้
o ดู แ ลความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ความสะอาดของอาคารโรงยิ ม
สวนสาธารณะธาราและบริเวณโดยรอบ
 ได้ซ่อมแซมห้องน้าให้ใช้งานได้ตามปกติ และดูแลให้มีความ
สะอาดอยู่เสมอ
 ซ่อมแซมตัวอาคาร ทาความสะอาด กวาด ถู พื้นโรงยิมและ
อัฒจันทร์
 จั ด สถานที่ เ พื่ อ รองรั บ ส าหรั บ เป็ น สถานที่ จั ด อาหารว่ า ง
เครื่องดื่มสาหรับประชาชน
o ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนสาธารณะธารา
 ตัดแต่งต้นไม้ หญ้า ให้มีความสวยงาม ภายในสวนสาธารณะ
ธาราในส่วนที่รับผิดชอบ สีที่มีการเขียน การวาด ตัดหญ้า ฝา
คู ร ะบายน้ าที่ ผุ พั ง เสี ย หาย พื้ น ที่ ที่ ลุ่ ม ต่ าน้ าท่ ว มขั ง โดย
ประสานงานกับกองช่างรั้วของสวนฯ ที่ชารุด และเรื่องสัตว์
เลี้ยงที่เข้ามาในพื้นที่
 สนามเด็ ก เล่ น ให้ ซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ดู แ ละให้ ใ ช้ ง านได้
ตามปกติ ส่วนที่ชารุดซ่อมแซมไม่ได้ ก็ได้ถอดออกเรียบร้อย
แล้ว
 อุปกรณ์ออกกาลังกายของสถานีออกกาลังกายในสวนสุขภาพ
บริเวณสนามตะกร้อด้านข้ างโรงยิม ได้มี การถอดออกและ
นาไปเก็บไว้ที่โรงงานโยธาเรียบร้อยแล้ว
 รั้วที่ชารุด ได้ประสานงานกับกองช่างเรียบร้อยแล้ว
o ในส่วนของพื้นที่ ที่กองการศึกษาได้รับผิดชอบดูแล อาจจะมีอุปสรรค
บ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงเรียบร้อยทุก
ประการ
- จึงเสนอที่ประชุมทราบ
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องของเครื่องออกกาลังกายมอบกองการศึกษาทาหนังสือไปสอบถามจาก
แอร์เอเชีย ในส่วนของการขอสนับสนุนเครื่องออกกาลังกายทดแทน
ของเดิมที่ชารุด

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

ฝากทางกองการศึกษาช่วยดูหรือจัดซื้อหรือขอสนับสนุนในส่วนของเครื่อง
ออกกาลังกายที่เป็นไม้ต่าง ๆ ที่ชารุดด้วย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

มอบกองการศึกษาส่งหนังสือไปสอบถามจากแอร์เอเชีย ในส่วนของการ
ขอสนับสนุนเครื่องออกกาลังกายทดแทนของเดิมที่ชารุด

เรื่องรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก
อาศัย (แฟลต) เทศบาลเมืองกระบี่

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

ได้รายผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก
(แฟลต) เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีจานวนผู้เช่า ในเดือน พ.ย.
2560 อาคารหลังที่ 1 จานวน 34 ห้อง อาคารหลังที่ 2 จานวน 35
ห้อง และอาคารหลังที่ 3 จานวน 30 ห้อง รวมเช่าห้องทั้งหมด 99 ห้อง
โดยมีห้องพักรองรับของกองการศึกษา จานวน 13 ห้อง ห้องสานักงาน 1
ห้อง และมีห้องว่าง จานวน 22 ห้อง รวมข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน
2560 รวมทั้งหมด 113 ห้อง เนื่องจากโรงพยาบาลกระบี่ ยกเลิกห้อง
เช่า จานวน 21 ห้อง เพราะแฟลตของโรงพยาบาลมีก่อสร้างเสร็จแล้ว
และในช่วงที่ผ่านมากมีการสอบบรรจุครูจานวนมาก และครูในสังกัดของ
เทศบาลสอบบรรจุได้และย้ายออกจากแฟลตทาให้ห้องว่างมากขึ้น
- รายงานข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
o รายรับ เป็นเงิน 3,977,700.00 บาท
o รายจ่าย เป็นเงิน 4,325,160.84 บาท
o ขาดทุน เป็นเงิน 347,460.84 บาท
- เงินรับฝาก(ค่าน้าประปา)
o รายรับ เป็นเงิน 210,051.21 บาท
o รายจ่าย เป็นเงิน 190,794.61 บาท
o กาไร เป็นเงิน 19,256.60 บาท
- เงินรับฝาก(ค่าไฟฟ้ามิเตอร์ย่อย)
o รายรับ เป็นเงิน 219,121.38 บาท
o รายจ่าย เป็นเงิน 192,475.11 บาท
o กาไร เป็นเงิน 26,646.27 บาท
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- ปัญหาอุปสรรในการบริหารจัดการที่พักอาศัย(แฟลต)
o ปั ญ หาท่ อ น้ าตั น (กองสวั ส ดิ ก ารดู แ ลและซ่ อ มแซมแล้ ว และ
ขอขอบคุณทางกองสาธารณสุขที่ได้ให้ความอนุเคราะห์น้าหมักมา
ใช้ในการล้างท่อเพื่อไม่ให้อุดตัน)
o ปัญหาปลวกขึ้นอาคาร (ได้ดาเนินการกาจัดแล้ว)
o ปั ญหาการแจ้ งยกเลิ กและการคืน เงิน ประกัน สั ญญา (ให้ผู้ เ ช่า แจ้ ง
ล่วงหน้ า ไม่น้ อยกว่ า 1 เดื อน และมอบฝ่า ยการเงิ น และบัญ ชีใ ห้
เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายคืนเงินประกันสัญญาให้แก่ผู้เช่าไม่ควรเกิน
3 วัน)
- การค้างชาระค่าเช่าอาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
เอง (จึงเห็นควรให้หักค่าเช่าจากเงินเดือนเพื่อลดปัญหาการค้างชาระค่าเช่า)
นายกิจจา กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

ตามนโยบายของผู้บริหารให้มีการใช้ห้อง จานวน 13 ห้อง เพื่อเป็น
ห้องพักรับรองของกองการศึกษาและเพื่อจัดทาเป็นห้องพักรับรองศิลปิน
และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และยังเป็น
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
ซึ่งในแต่ล ะห้ องจะมีเตีย งและมี เตียงและเฟอร์นิ เจอร์ เช่น พัดลม แอร์
แต่เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีการใช้ห้องดังกล่าว จึงเห็นควรมีการขออนุมัติ
จากผู้บริหารเพื่อใช้ห้องดังกล่าว โดยจะกาหนดอัตราค่าเช่าในราคาที่สูงกว่า
ห้องพักที่เปิดให้เช่า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการอาคารที่
พักอาศัย (แฟลต) เทศบาลเมืองกระบี่ โดยอาจจะขอสัก 8 ห้อง จากที่กัน
ไว้ 13 ห้อง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

จานวนห้องที่ว่างจานวน 22 ห้อง ควรดาเนินการหาผู้เช่าให้เต็มก่อน

นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

จากจานวน 8 ห้อง เหลือ 4 ห้อง ควรให้หาผู้เช่าให้เต็มในส่วนของที่ว่าง
22 ห้องก่อน และหากเต็มแล้วก็ให้เปิดเพิ่มอีก 4 ห้อง

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
ในส่วนของห้องที่ว่างจานวน 22 ห้อง จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัดของเทศบาลอยู่ให้เต็มโดยเร็ว และในส่วนของ
ห้ อ งที่ กัน ไว้ ใ ห้ ส าหรับ นั กเรีย น นัก ศึ กษาที่ มาฝึ กงาน จ านวน 13 ห้ อ ง
เป็นไปได้หรือไม่หากจะอนุเคราะห์ให้กับนักเรียนฝึกงานที่กองสวัสดิการ
สังคมที่เด็กมาฝึกกับเทศบาลเป็นเวลา 2 เดือน
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เลิกประชุมเวลา 17.52 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

