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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 14/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 7 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. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
9. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
10.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
11. นางอินทิรา
เพ็ชรทอง
12. นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
13. นายเกื้อกูล
กุลชุมภู
14.นายวิรัตน์
จุติประภาค
15. นางสุวรรณี
คงสอน
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. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
27. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
28. นายวรเวทย์ แสงศรี

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
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29. นายณฐนนท์
30. นายนพราชย์
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์
2. นายสารัตน์
3. นางอังคณา
4. นางวิไล
5. นายวิริยะ

สูทอก
อินทองคา

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
สัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ

ลีลาบูรณพงศ์
เกี่ยวข้อง
สืบวิเศษ
กัลป์ยาณปัทม์
เดชผล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ (ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองช่าง
(ประชุมจังหวัด)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(ลาป่วย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ (ลาพักผ่อน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.ได้รับแจ้งจากจังหวัดกระบี่ให้ทาการรื้อพระเมรุมาศจาลองออก โดยนา
นพปฎลมหาเศวตฉัตรไปไว้ที่วัดแก้วโกรวาราม ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์
นาไปไว้ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่เมื่อเวลา 09.00 น.เรียบร้อยแล้ว
-ทางจังหวัดได้ขอไปยัง ทางกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่เนื่องจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงให้ทุกๆ จังหวัดไว้ได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น จึงจาเป็นต้องรื้อออก
-วันที่ 20 – 23 มกราคม ในส่วนของครุศิลป์ที่เขามาคัดเลือกศิลปินที่เป็น
ครูศิลป์จะเดินทางมา 80 คน จะเลือก 10 คน ไปอเมริกาเพื่อดูงานศิลปะ
จะนาโดยอาจารย์กมล ทัศนาญชลี และวันที่ 22 – 23 จะดูในรายละเอียด
ของโครงสร้างว่าส่วนต่างๆ ทั้งหมดจะต้องจัดวางตรงไหน อย่างไร
2.ในวันพรุ่งนี้จะมีการแสดงนิทรรศการภาพถ่า ย มีศิลปินแห่งชาติมาร่วม
ด้วย พิธีเปิดเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เรียน
เชิญทุกคนไปร่วมด้วย
3.งบประมาณเดือน ธันวาคม อย่างน้อยต้องมีคู่สัญ ญาแต่ของเรายัง ช้ า
และมีหลายๆ โครงการที่ทางเราได้งบประมาณมาจากกลุ่มจังหวัด ก็ตาม
ขอให้ช่วยเร่ง ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม อย่างน้อยๆ เดือนมกราคม ก็
สามารถลงนามได้ ขอให้เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จ
4.บ่อฝังกลบขยะ ยัง ไม่มีการลงมติ แต่เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็น ว่า
แต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไร มี 4 – 5 ประเด็นที่เขาอยากให้เรา
แก้ไข และภายใน 3 เดือน ต้องให้แล้วเสร็จ คือ
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(1) เรื่องของสุนัข
(2) เรื่องของกลิ่น และได้ติดต่อ Super Power เป็นแป้ง หนึ่งกระป๋องใช้
ผสมน้าได้ 3,000 ลิตร.
(3) เรื่องของขยะล้นบ่อ ปี 2540 เป็นบ่อแรก
-ปี 2550 บ่อที่ 2/ขยะเริ่มทยอยมาทิ้งมากขึ้น
-เราของบประมาณ แต่เรื่องเงียบไป
-ปี 2556 ขอไปก็เงียบอีก
-ปี 2557 ได้ขอไปอีกครั้ง
-ปี 2559 เขาไม่สนับสนุนงบประมาณ ว่าเราไปแก้ไขสัญญาแล้วไม่ไ ด้
แจ้งทางเขา แต่ความจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ที่มีอานาจที่สามารถ
แก้ไขสัญญาได้
-เมื่อ พ.ร.บ. ร่วมทุนออก เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยเล็งเห็น
ถึงปัญญาและปีก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า ขยะทั้งหมดนี้
เป็นเรื่องของท้องถิ่นทั้งหมด
-เราได้ทา TOR ประกาศขายซอง แต่ไม่มีผู้ใดมายื่นซื้อซอง วันนี้ต้อง
เราต้ อ งขอบ่ อ ขยะ บ่ อ ที่ 3 ส่ ว นนี้ ที่ เ กี่ ย วข้ องทางกองช่ า งและกอง
สาธารณสุขฯ เรื่องของสิ่งปฏิกูลต้องดูแลและแก้ไขปัญหาให้ได้
(4) เรื่องของน้าเสีย ปรากฏว่าเขาไม่ได้คัดค้าน แต่ให้เราแก้ไขปัญหา
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
12/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 21 หน้า
และให้ทุกท่านช่วยดูร ายละเอี ยด และมีท่านใดจะขอแก้ไ ขรายงานการ
ประชุมบ้างครับ ขอเชิญครับ

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ในหน้าที่ 9 บรรทัดที่ 6 หน่วยกิตที่ได้เรียนจาก ท.2 ไปเทียบโอนกับทาง
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 มหาวิทยาลัย ขอแก้ไขเป็น วิทยาลัยสารพัดช่าง
นายวิรัตน์
จุติประภาค ในหน้าที่ 8 ข้อความเดิม การตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 เดิมเคย
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 มีเจ้าหน้าที่ อปพร. ช่วยอานวยความสะดวก ขอแก้ไปเป็น การ
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ตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 เดิมเคยมีเจ้าหน้าที่ทางกองช่างไป
สารวจและเงียบหายไป ส่วนหน้าข้อความ อปพร. ขอเพิ่มข้อความว่า และ
การจราจรหน้าโรงเรียนเดิมมีเจ้าหน้าที่ อปพร. และในหน้าที่ 9 ข้อความ
ไหว้สวย ไหว้ดี และว่ายน้าเป็น ขอแก้ไขเป็น ไหว้สวย ตัดไหว้ดีออก และ
เพิ่มข้อความว่า และเน้นวิชาการต่อท้ายคาว่าว่ายน้าเป็น
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ในหน้าที่ 7 ข้อความเดิม ควรจ้างเอกชนโดยให้จัดทา TOR แก้ไขเป็น ควร
ให้จ้างเอกชนออกแบบ และให้กองช่างจัดทา TOR ในส่วนของการ
ซ่อมแซม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องของผังไฟฟ้าเพื่อทีจะมีการแก้ไขในส่วนที่อยู่ใต้ดินบางส่วน บางส่วน
ได้ลอยอยู่บ้าง วันพรุ่งนี้เชิญทางกองช่างและช่างไฟฟ้า มาปรึกษาหารืออีก
ครั้งหนึ่ง เวลา 10.30 น.
-มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้าง หากไม่มีถือว่าที่ประชุม
แห่ ง นี้ ใ ห้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริห ารและหั ว หน้า ส่วน
ราชการครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
เชิญสานักปลัดเทศบาลได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักปลัดเทศบาล
1. ทาความสะอาดป้ายจราจรต่างๆ ที่สกปรกและขึ้นเชื้อรา ทางงานรักษา
ความสงบ ดาเนินการดังนี้
- ติดตั้งป้ายใหม่ที่กรณีมีการชารุดสีซีดจาง
- ล้างทาความสะอาดป้ายจราจรที่มีคาบสกปรก
-หากจะต้องใช้น้ามันเช็ดทาความสะอาด (น้ายาล้างยางมะตอย) หรือจะ
ลองใช้ยาสีฟันทาความสะอาด
-เรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ดาเนินการให้เร็วที่สุด
-การตีเส้นจราจรทุ กโรงเรีย นโดยให้ ฝ่ า ยปกครองไปดูร ายละเอีย ด (ท ำ
บันทึกถึงกองช่ำงและประมำณกำรแล้ว)
-การตีเส้นจราจรส าหรั บจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนพฤกษาอุ ทิ ศ
(ดำเนินกำรแล้ว)
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ในส่วนของการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ทาเหมือนเดิม

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -การตีเส้นจราจรฝั่งตรงข้าธนาคารกสิกรไทย กว้างเกินไปจากเดิมประมาณ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 4 เมตร. ช่วยเปลี่ยนให้เหลือสักประมาณ 2.5 เมตร.
ปลัดเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
1.ประชุมในกองฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสรุปว่าปัญหาอุปสรรคของโรงฆ่าสัตว์
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างจะแก้ไขอย่างไร ดังนี้
-ปัญหาอุปสรรค คือปั๊มน้าเสีย (อยู่ในระหว่างดาเนินการซ่อม)
-เครื่องลวกขูดขน
-เครื่องช็อตสลบ
-ในการซ่อมเครื่องมือของโรงฆ่าสัตว์ ได้รับแจ้งว่าในพื้นที่เครื่องมือ
บางอย่างหาคนซ่อมยาก ต้องส่งไปศูนย์ซ่อมที่กรุงเทพฯ
-เครื่องมือ อุปกรณ์ในการดาเนินการบางอย่างเขานามาเอง
-ถนนทางเข้าชารุด
-โรงฆ่าสัตว์เก่าผู้ประกอบการใช้เป็นที่พักสัตว์
-ส่วนโรงฆ่าสัตว์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่ยอมนาหมูขึ้นไปที่วาง ยังคงวาง
บนพื้น
นายนพราชย์ อินทองคา
สัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ

-80% มาจากข้างนอก 180,000 – 200,000 เข้ามาขายในกระบี่ และ
เป็นหมูที่มาจากที่อื่น

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เราออกแบบมาเพื่อ*******************สมัยใหม่

นายนพราชย์ อินทองคา
สัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ

จากเขาพนมมาขายที่ตลาดเกษตร 300,000 กิโลกรัมต่อเดือน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-การขนสัตว์ไปยังแหล่งขาย
-ประตูเหล็กของอาคารขึ้นสนิม
-รถขยะควรนาไปจอดนอกโรงฆ่าสัตว์

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-แจ้งไปแล้วให้ไปจอดควนส้มสร้อย
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ผอ.กองช่างได้เสนอจอดรถที่ควนส้มสร้อย และให้กองสาธารณสุขฯ จอด
ด้วย
-การรายงานควรรายงานให้ชัดเจน โดยขอจริงวันนี้แต่จะขอฆ่าสัตว์ในวัน
ต่อๆ ไป
-การแก้ไขอาชญาบัตรไม่มีการแก้ไข ขอวันนี้แต่ฆ่าหลายวัน
-ค่าบริการสถานที่ มีอาชญาบัตรแต่ไม่ฆ่าก็ไม่ต้อจ่ายค่าสถานที่
-เนื้อสัตว์ที่ทาให้เราเสีย (อย่างที่หมอได้แจ้งไป)
-การจับกุม เราไม่มีอานาจ
-การขออนุญาต เขาต้องแสดงหลักฐานฆ่าสัตว์มาจากไหน
-ต่อไปจะมีการเปิดฆ่าแบบฉุกเฉิน
-อาชญาบัตรเปลี่ยนเป็นใบขออนุญาตการฆ่าสัตว์ให้ยื่นล่วงหน้า 7 วัน

นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

-ขอ 20 ตัว ต้องฆ่าภายใน 3 วัน

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ต่อไปเรื่องทั้งหมด เรื่องติดตามงานให้ไปติดตามเฉพาะเรื่อง ไปคุยกันนอก
รอบก่อนที่จะมาประชุม ปัญหาอย่างนี้แก้อย่างไร ทาสรุปมาให้ดูหรือจะให้
ทางฝ่ายบริหารแก้ไขให้ก็ให้แจ้งมา
กองการศึกษา
นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-มอบกองการศึกษาส่งหนังสือไปสอบถามจากแอร์เอเชีย เรื่องการขอ
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา สนับสนุนเครื่องออกกาลังกายทดแทนของเดิมที่ชารุด (ได้โทรสอบถำม
แล้ว ได้รับแจ้งว่ำปีนี้เขำจัดสรรหมดแล้วและในส่วนของปีหน้ำจะเป็น
อย่ำงอื่น)
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ถามว่าเขาซื้อที่ไหน เท่าไหร่

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-เครื่องออกกาลังกาย หากของเขาก็แจ้งไปให้ซ่อม หากไม่ซ่อมให้
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา มารื้อออกไป
-สอบถามครูฝึกสอน ท.1 –ท.3 = 34 คน ดร.พูนสุขเขาต้องการข้อมูล
โรงเรียนเราไปลงระบบในมหาวิทยาลัยทักษิณ
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
อาจารย์พูนสุขแจ้งว่าไม่แน่ใจว่าจะได้กี่คน วันที่ 20 จะมาอบรม
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ห้องเหลือ 8 ห้อง
-ให้อาจารย์เขามาและประสานอีกครั้ง
-เรื่องของนวัตกรรมคิดมาแล้วหรือยัง
1.โรงเรียนเทศบาล 1 มี 2 *********
-การพัฒนาด้านวิชาการ สื่อสารเรียนรู้,เสริมสร้างพัฒนาการเรียนปนเล่น
ชั้นประถมศึกษาที่ 1 – 3 การอ่าน – เขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รู้จักตัวเองมีทักษะ
-สื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งประดิษฐ์ **********
-มีกิจกรรมเด่นๆ

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-ใช้การศึกษา ยกระดับชีวิตของเขาเอง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา -โรงเรียนเทศบาล 2 ดนตรี กีฬา วิชาการ ศิลปะการแสดง
**************************************************************************************
กองช่าง
1.การวางกรวยจราจรตามท้องถนน การตีเส้นจราจร การซ่อมถนน การตัด
แต่งต้นไม้ การวางกรวยจราจร 3 กรวยอย่างนี้ทาให้กระชั้นชิด จะเกิด
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. (******)
2.การสวมเสื้ อ ควรจะใส่ เ สื้ อ สี ส้ ม เพื่ อ ให้ ม องเห็ น ได้ ชั ด เจนในขณะ
ปฏิบัติงานบนท้องถนน (ได้ส่งแบบแล้ว)
3.เรื่องของถนน หลุม ทางชารุด ขอให้เร่งซ่อมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
(******)
4.แสงสว่าง ทางโค้งให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอ (ดำเนินกำรบำงส่วนแล้ว)
5.เร่งแก้ไขในเรื่องไฟให้เสร็จก่อน ในเรื่องของพื้นให้เร่ งเขียนแบบ ณ ลาน
เด็กยิ้มลานวัฒนธรรม (ดำเนินกำรเขียนแบบ)
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