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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1 / ๒๕60
เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา 13.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ ( ชั้น 4 )
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
3. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
4. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
5. ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
6. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
7. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
8. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
9. นายกิจจา
กาละวงศ์
10. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
11. นายศุภกร
ศรีจันทร์
12. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
13. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
14.นางสาวรัตติกาล เครือหลี
15.นางอังคณา
สืบวิเศษ
16.นางสุวรรณี
คงสอน
17.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
18. นายณรงค์
รัฐภูมิภักดิ์
19.นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
20.นางสาวประภาศรี คานวณจิต
21.นายวิรัตน์
จุติประภาค
22.นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
23.นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
24.นางรวีวรรณ เต็มชื่น
25. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
26. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
27. นายขันติกร
สุวรรณวิหค

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
/28.นางสาว...
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28. นางสาวสุดาชล
29. นางจุฑาทิพย์
30. นางพจนารถ
31. นางวิไล
32. นายก้องเกียรติ
33. นางศิวลัย
34. นายวิริยะ
35. นายณฐนนท์

กาละวงศ์
เจริญสุข
กุลฉันท์วิทย์
กัลยาณปัทม์
ตินตินันท์
มีวัฒนะ
เดชผล
สูทอก

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายวิระยุทธ เดชอรุณ
2. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
3. นายวรเวทย์ แสงศรี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (ไปราชการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
- คราวที่แล้วเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 เดือนนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2560
การประชุมคราวนี้จะได้นาส่ วนต่างๆ ที่ได้ประชุมคราวที่แล้วมาติดตามรวมทั้ ง
ได้มาสรุปว่าเราได้ทาอะไรไปบ้าง
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องน้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ถือเป็นอีกครั้งของ
ประวัติศาสตร์เมืองที่น้าท่วมครั้งใหญ่ที่สุด ในศตวรรษที่ 25 คือ พ.ศ. 2505 นั่น
คือ เกิด ขึ้น ครั้งแรก ระดั บ น้ าต่ ากว่า คราวนี้ ป ระมาณ 1 ฟุ ต แต่ ในปี นั้น ใช้ เวลา
ประมาณ 3 วันน้าถึงจะระบายได้หมด
- ปัจจุบันมีบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาในเส้นทางของคลองกระบี่ใหญ่เกิดขึ้นมาก
พื้นที่รับน้าถูกปรับถมทีใ่ ห้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร โรงงานต่างๆ
- ครั้งนี้ถือว่าเป็นความโชคดีที่เราได้มีการขุดลอกคลองร่องน้ามาก่อน โดย
สานักงานป้อมกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่ ผ่านมาใน
เขตเทศบาลเมืองกระบี่ถึงบริเวณโต๊ะหินขวาง และทางกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้มีการสร้างเขื่อนในการขยายคลองให้กว้างขึ้นและน้าไหลสะดวกขึ้น ถึงแม้ว่าฝน
ครั้งนี้จะมากกว่าคราวที่แล้ว การระบายน้าค่อนข้างจะเร็ว ใช้เวลา 12 ชม.
/น้าก็หมด...
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น้าก็หมดไปจากพื้นที่ของถนนในบริเวณอาคารบ้านเรือน
- ในส่วนของคลองกระบี่ใหญ่ ไปถึงตาบลทับปริก น้ามาเร็วไปเร็วเหมือนพายุน้า
เมื่อผ่ านไปในบ้ านทาให้ เกิด ความเสี ยหาย รวมถึงสิ่ งของเครื่องใช้ต่างๆ บ้ านที่
เสียหายถูกน้าพัดไป รวมถึงความสูญเสี ยของชีวิตของคนไป 2 – 3 ราย ในเขต
เทศบาล 1 ราย
- คลองกระบี่ใหญ่สภาพความเสียหาย สรุปได้ว่ามีทั้งหมดเกือบ 1,200 ราย ทั้ง
กระบี่ใหญ่และตาบลปากน้า มีทั้งหนักมากบ้านถูกน้าพัดไปทั้งหลัง ในส่วนที่ 2 คือ
เสียหายบางส่วน ทรัพย์สินเสียหาย และเสียหายเฉพาะทรัพย์สิน การจาแนกมีการ
ส ารวจความเสี ย หายเพื่ อ ได้ ส่ งไปให้ ท างจั งหวัด เพื่ อจ่ ายค่ าเสี ย หายต่างๆ ตาม
ระเบียบซึ่งต้องให้เสร็จภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 แต่คิดว่าคงไม่เสร็จ ใน
ส่ วนตรงนี้ ขอให้ เร่งให้ ป ระสานกั บจังหวัดว่าอาจมี ความล่ าช้า ที่ มีเหตุ ผ ลความ
จาเป็นว่าทาไมถึงไม่เสร็จ
- พื้นที่ตามถนนสายต่างๆ เช่น ถนนอุตรกิจ บริเวณหน้าวัดโภคาฯ และบ่อปลา
ครั้งนี้เป็นครั้งที่น้าสูงมากที่สุด สูงกว่าปี 2554 บริเวณนี้เราต้องมาคิดกันแล้ว
ว่าในวันพรุ่งนี้ที่จะมีบริษัททางด้าน กรมโยธาธิการ มาเพื่อฟังความเห็นของเรา
ในการแก้ไขปัญ หาของเมือง ตรงนี้เป็ นพื้น ที่ห ลั กที่ส าคัญ การก่อสร้างทาง
ระบายน้า 2 ช่วง ช่วงแรกใช้งบประมาณของจังหวัด ช่วงที่สองใช้งบประมาณ
ของเราเอง 2,000,000 บาท แต่ในช่วงที่ 1 และ 2 ปัญหาคงแก้ได้ถ้าน้า
มากกว่ า ปกติ ที่ เคยตก แต่ ค รั้ งนี้ นั้ น เขาต่ อ ว่ า ไหนว่ าไม่ ท่ ว ม ถ้ าฝนมั น ตก
เกินกว่าปริมาณฝนที่เป็นปกติขึ้นไปมากหลายเท่าน้าจะระบายไม่ทัน พื้นที่ใน
คลองที่กว้าง 9 เมตร. 2 ข้างคือ 18 เมตร. สูง 40 ซม. ที่น้าไหลย้อนขึ้นมา
บนเนิน ถ้าแก้ปัญหาให้น้าแห้งโดยคราวเดียวกันโดยที่ บ้านน้าไม่เข้าถนนน้าไม่
ท่วม ต้องทาคลองให้กว้างขนาดนี้และลึกลงไป ลดระดับพื้นถนนนั้น ลงไปคือ
1.50 เมตร. ให้ เท่ ากับ บริเวณพื้ นที่ ตรงหน้าร้านตาขุน ลั กษณะน้าที่ มาไม่
เหมือนทุกคราวและมากที่สุด
- วันที่ 19 มกราคม 2560 เราจะเสนอฟลัดเวย์คือ โครงการหลวง ทาง กทม.
และทางกรมชลประทานได้ ส ร้างฟลั ดเวย์ เป็ น ถนนในยามปกติ เป็ น อุ โมงค์
คู่ขนานลงไปสมุทรปราการ ยามปกติรถวิ่งได้ เวลาน้ามาจะไม่ให้รถวิ่งจะให้น้า
ไหลบริเวณสายนี้ เช่นเดียวกับของเราที่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นแก้ไขโดยลดระดับลง
ไป อย่างน้อย 1 เมตร.
- บขส. งบ 14,000,000 บาท ทาสัญญาไปแล้ว อีกไม่กี่วันดาเนินการ ถึงแม้
ทาโครงการ 14,000,000 บาท ก็ตามไม่สามารถที่แก้ไขได้ ต้องมีการระบาย
น้าไปอีกทาง ไปทางถนนสายศรีตรัง และอื่นๆ รวมไปถึงบริเวณหน้าเมือง
/กระบี่...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

กระบี่ บริเวณถนนมหาราชศูนย์การค้ามหาราชทางกองช่างได้ทาการขุดเจาะ
วางตระแกรงเหล็ ก เพื่อรับน้าที่ไหลจากถนนอุตรกิจหน้าอาเภอ หน้าศาลา
กลางลงมา ข้างป้อมตารวจถึงด้านในที่อยู่ติดห้องน้า เป็น 3 จุด
ส่วนของศูนย์การค้ามหาราช ไปทาช่องรับน้าไว้เรียบร้อย แต่วันนั้นฝนตกหนัก
มาก บริเวณตลาดสดน้าที่ตกหนักไหลเข้าไปสู่ส วนพุทธธรรมในสระเก็บน้า
และไหลเข้า ซอย 5 7 และ 3
เดิมทีถนนพัฒ นาไม่เคยมีน้า จะมี แต่ประชาชื่น รื่นฤดี หน้ามหาราชมอเตอร์
ไซด์ ถนนพัฒนาปกติน้าไม่เคยไหลเข้าบ้าน ท่อรับน้าบริเวณหน้าป้อมตารวจ
ปริมาณระดับน้าลึก
ปัญหาน้ าที่เกิดขึ้น คือขยะที่ไปอุดตามช่องต่างๆ ที่มีน้าไหลลง ฝากหั วหน้า
ธีรวุฒิ ไปยังฝ่ายป้องกัน หรือกองช่าง สาธารณสุขฯ ถ้าลงไปในพื้นที่ไม่ต้องไป
ลากสายยาง ทาอะไรสักอย่างแทนที่จะยกด้วยคน ใช้อะไรที่สามารถยกตรงนี้
แล้วฝาเปิดขึ้นได้ จะไม่อันตราย
ธนาคารกรุงเทพ ต้องเอาตระแกรงข้างล่างชั้นที่ 2 ออก ต้องดูว่าถ้าเราจะเปิด
ต้องทาอย่างไรให้มีฝา ให้มีลิ้น มีบานพับ ให้หลวมสักนิดเพราะตอนนี้ยังแน่น
ส่วนของสวนพกฤษาสวรรค์ ถ้าไปดูที่สามแยกจุฑามาตย์มองขึ้นไปจะเห็นดินที่
พังลงมาเป็นร่อง การตักขุดดินสมัยนี้ต้องขออนุญาตผ่านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ในนามของคณะผู้บริหารขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกกอง/ฝ่าย ทุกคน รวมถึง
โรงเรียนต่างๆ ที่ช่วยเหลือและให้เป็นที่พักอาศัยที่ลงไปช่วยกันแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมในพื้นที่
ฝากปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ช่วยติดตามดูและประเมินผลว่าการ
ช่วยเหลือครั้งนี้ การทางานครั้งนี้ประสบความสาเร็จมีอย่างไหนที่ดีและทีต้อง
บกพร่ อ งต้ อ งแก้ ไขรวมถึ ง ที่ ยั ง ไม่ ทั น เหตุ ก ารณ์ การประสานงานที่ ยั ง ไม่
ครบถ้วนขอฝากทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้

รับทราบและดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
9/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 มีทั้งหมด 11 หน้า ให้ทุกท่านดู
รายละเอียด และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ เชิญครับ
/นายกฤษฎา…
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นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล กองสวัสดิการขอแก้ไขในหน้าที่ 11 บรรทัดที่ 4 ที่เป็นมติ มอบกองสวัสดิการ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม สังคม ประสานธนาคารกรุงไทย “อันนี้เป็นการประสานกองคลัง” แทน
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ท่านอืน่ มีไหมครับ ที่จะแก้ไขรายงานการประชุม
หากไม่มถี ือว่ารับรองรายงานการประชุม
รับรอง
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
เชิญกองช่างได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

- โครงการหลังคาเชื่อมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน กาลังทาราคากลาง
- เรื่องสอบถามเกี่ยวกับถนน Asphaltic คอนกรีต ของในเขตเทศบาลเมืองที่จะ
ทาเรื่องระบบรีไซคลิ้ง (Recycling) ถ้าทาแล้วพื้นที่น้อยๆ งบประมาณ 500,000
– 1,000,000 บาท เขาจะไม่คุ้ม ถ้างบประมาณสัก 5 – 10 ล้าน เมื่อขูดหน้าผิว
จราจรแล้ วจะต้องเอาวัส ดุเดิม ไปกองไว้ก่อนแล้ วถึงใช้กรรมวิธีในการท าให้ เป็ น
Asphaltic อีกครั้ง เหมาะกับ โครงการใหญ่ ๆ เช่น ถนนกระบี่ทั้ งสาย หรือถนน
มหาราชจะเป็นไปได้ แต่ถ้าตามซอยต่างๆ มันไม่เหมาะ แต่ควรเป็นการปูทับ และ
สร้างใหม่
- ซ่อมแซมถนนรวมช่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- มอบกองช่าง เตรียมเอกสารแบบแปลนในโครงการของเทศบาลเมืองกระบี่
อันนี้เราทยอยเตรียมไป

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- คูระบายน้า ถ้าเป็นถนนจันทร์กวีกูล นภาจรัส ท่อระบายอาจะเป็นท่อบล็อก/
กลม 1 เมตร. เท่าไหร่ มีบ่อพักเท่าไหร่ กี่บ่อ รวมถึงทางแยกที่ระบายน้าออก
ทางด้านข้าง
- ในปีหน้าจะมีโครงการเหมือนลักษณะที่ว่า พันล้านมา อบจ. ที่ได้มา 300 กว่า
ล้าน เพราะ อบต. ทุก อบต. ต้องขอเป็น อบจ. ส่งมาอยู่ที่ อบจ.หมด จะหยิบ
โครงการไหนมาใส่ก็ได้ทันที แบบเขาพร้อม แต่ของเราไม่มี ปีหน้า นภาจรัส
จันทร์กวีกูล มหาราชเราปูมานาน 20 กว่าปีแล้ว เราทาใหม่ทั้งสายเลยได้ไหม
กว้าง ยาวเท่าไหร่ พื้นที่เท่าไหร่ ราคากลางเท่าไหร่คูณมาทีเดียว

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

- แบบในส่วนของมาตรฐานต่างๆ เรามีหมดแล้วอยู่ในระบบ autocad สามารถ
ดึงออกมาได้ว่าแต่ละส่วนเป็นอย่างไร ที่ของเราช้าเพราะเราทาแบบต้องให้ตรง
จริงๆไม่ได้ไปแก้แบบทีหลัง ถนนของเทศบาลไม่เหมือนกับถนนทางหลวงชนบทที่
มาตรฐานว่า ถนนเส้ น นี้ ก ว้าง 30 ม. ก็ 30 ม. ตลอดสายเสมอไป เราต้อ งไป
สารวจและมาเปรียบเทียบกับแผนที่ภาษี
/-โครงการที่ 4...
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- โครงการที่ 4 เรื่องรถดรัม 1 คัน รถแม็คโคร 1 คัน รถน้า 1 คัน ได้ทาไปแล้ว
“ส่วนรถ ambulance ไม่ได้เกี่ยวกับกองช่างครับ”
- งบ 36,000,000 บาท ของถนนวัชระ เป็นไปไม่ได้ เพราะระบบระบายน้า
ของเขาทาถูกหลักการแล้ว จะไปแก้ไขไม่ได้มันต้องเป็นรางตัววี ถึงจะระบาย
น้าได้ดีและเร็ว ถ้าทาเป็นท่อยิ่งท่วมหนัก
นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ambulance ต้องไปอยูข่ องกองสาธารณสุขฯ
- งบ 36,000,000 บาท วันนี้เราผลักภาระไม่เอาแล้วในปี 2561 จะไปปี
2562 แทน เรามีเวลาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการนี้อยู่ในแผนอับดับแรกแล้ว ใน
กลุ่มแรก 500 ล้าน
- รถแม็คโคร 22.5 ล้าน อยู่ในแผนของ 1 พันล้าน ถ้าท่านายกฯ ยังจะให้เสนอ
36 ล้านบาท ก็แก้ไขรายละเอียดเป็นรางวีหรืออะไรก็แล้วแต่ ตามที่วิศวกรรม
เสนอก็ไม่ขัดข้อง ถ้าไม่ขอไปเรายืน 36 ล้าน เราเสียโอกาสในการนาเข้าแผน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในกรณีข้อ 2 เรื่องปูพื้นถนน ที่บอกว่าหาผู้รับเหมายากเพราะไม่คุ้มกับราคา
ประสานกับกองคลังในเบื้องต้นว่ามีโครงการที่ยังไม่ได้ปูพื้น
- โครงการที่ 3 ที่ให้ทางกองช่างทา ปรากฏว่าตอนนี้ที่น้าท่วม โดยสภาพพื้นที่
ทั่วไปหลังจากน้าท่วมทางรัฐบาลให้เราสารวจโครงการ และมีงบประมาณเป็น
ก้อนไว้ในโครงการขอเงิน เช่น การซ่อม ทาถนน คูระบายน้า ต่างๆ ที่เกิดผล
กระทบจากน้าท่วม หรือโครงการใหม่ที่เป็นการแก้ไขปัญหา

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ส่วนของการจัดเตรียมโครงการที่ท่านปลัดพูด อาจจะไปใช้ของกรมโยธาธิการ
เช่น ออกแบบเขื่อนเราสามารถยื่นตรงนี้ได้เลย เช่น 40 กว่าล้าน ต่อช่วงที่ 2 – 3
ก็แล้วแต่

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ มี 2 ส่วน คือการทาใหม่ แก้ปัญหาเรื่องที่เกิด กับซ่อม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- มีผิวจราจรนิดเดียว ให้ลองสารวจดูคอสะพานสายศรีตรัง ให้ช่วยดูข้างล่างว่า
น้ามันเซาะพังไปขนาดไหน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาหนังสือ หรือ ประสาน
โดยตรง และช่วยดูถนนสายพฤกษาสวรรค์ที่ยุบลงมา แล้วยังมีถนนสายท่าเรือ
- ป้ายชื่อปูดาไปถึงไหนแล้ว

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

- ได้ออกแบบดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประสานทางกองช่าง
กาหนดจุดติดตั้งเพื่อให้ทางร้านผลิต

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- อันนี้ไม่ได้หมายถึงป้ายห้ามปีน ที่ประสานกันแล้วให้ท่านนายกดูแล้วคือป้าย
ห้ามปีนป่ายปูดา

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ป้ายห้ามปีนป่ายทาเป็นสติ๊กเกอร์ไปแปะ ป้ายชื่อปูดาคือยังไม่เสร็จ รีบ
ดาเนินการ
/นายศุภกร…
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นายศุภกร
ศรีจันทร์
- จะรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
- ต่อไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรไร้พุง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่ององค์กรไร้พุง ทางกองได้ประสานไปยัง
ทาง สสจ. เนื่องจากทาง สสจ. แจ้งว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการ ส่ง
รายละเอียดมาให้กับทางเทศบาลเมืองกระบี่ โครงการนี้จะประจวบกับในส่วนของ
คาสั่งท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้มีการออกกาลังกายทุกวันพุธ และทางกอง
สาธารณสุขฯ เตรียมการโครงการรองรับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- โครงการไร้พุง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ช่วยวัดคนไหนที่พุงหรือน้าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน เปรียบเทียบน้าหนักส่วนสูง เขาวัดจากส่วนไหน

นางอังคณา สืบวิเศษ
- จะมีการวัดรอบสะดือ จะมีเกณฑ์มาตรฐาน ในเรื่องของการออกกาลัง
กาย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ มีวิทยากรจาก สสจ. อีก 1 เดือนจะวัดประเมินกัน 1 ครั้ง
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม - กองสวัสดิการสังคมได้ประสานกับทางกองคลัง ธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่ได้
ประสานกันแล้ว เงินของเดือนนี้ได้ออกแล้วเรียบร้อย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ทางม้าลายไปถึงไหนแล้ว

นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

- ประสานกับทางบริษัทที่กอ่ สร้างแล้ว แจ้งว่าบล็อกไม่มีแล้ว และประสานกับ
ทางสหการแล้วค่าบล็อก ราคาที่ทาใหม่ประมาณ 2 – 3 พันบาท

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล
- แจ้งผู้ประกอบการที่จอดเรือบริเวณลานวัฒนธรรมลอยน้านัดประชุม ได้ทา
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล้ ว แต่ ข อเลื่ อ นการประชุ ม ออกไปก่ อ น เนื่ อ งจาก
สถานการณ์มีน้าท่วมขังอยู่
- มอบส านั ก ปลั ด เทศบาลดู แ ลอาคารท่ องเที่ ยวที่ ห ลั ก กิ โลเมตรศู น ย์ และหา
ผู้รับเหมามาฉีดปลวกที่อาคารดังกล่าว ยังไม่ได้เข้าดาเนินการ เนื่องจากติด
ช่วงน้าท่วม
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- มอบสานักปลัดเทศบาล กาจัดแมลงสาบที่ตลาดสดมหาราช ได้ประสานทาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว และทางกองสาธารณสุขฯ รับปากว่า
จะดาเนินการให้
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- การฉีดพ่นแมลงสาบเคยมีประสบการณ์ พอฉีดพ่นแล้วแมลงสาบจะวิ่งขึ้น
ข้างบนหมดเลย เกรงว่าจะวิ่งไปบนแผงขายของ ยิ่งแย่ไปอีกต้องระวัง และมีปัญหา
สะท้อนกลับมาว่า แมลงสาบขึ้นไปอยู่ไปเกาะบนแผงต้องระวัง

นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ - มอบงานทะเบียนราษฎร์ รายงานการแจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออกและแจ้งตายให้
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ กองสวัสดิการสังคม เฉพาะผู้สูงอายุ กับผู้พิการ ถ้าเป็นรายงานการย้ายเข้า –
ย้าย
ออก มันจะออกมาหมดแต่แนวทางการปฏิบัติคือ น้องจากกองสวัสดิการสังคม
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบจะเอาข้อมูลของเขาไปเทียบกับรายงานของทางทะเบียน
ราษฎร์
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- เมื่อมีการเสียชีวิตในกลุ่มเป้าหมายที่จ่ายเงินเราต้องทราบ บางทีไม่ทราบเราก็
ทาเบิก และเราต้องเรียกให้เขาคืนเงินแต่มันยากที่จะนามาคืน เพราะเอาไปแล้ว
บางทีมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเราไม่ทราบและยังจ่ายเงินไปทุกเดือน เป็นปีก็มี ฉะนั้น
เป็นการประสานการปฏิบัติเพื่อให้รู้และดาเนินการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- คนที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ถ้ามีการย้ายเข้า – ย้าย
ออก ของคนอายุ 60 แจ้งกองสวัสดิการฯ ให้ทราบด้วย

นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ - ของผู้สูงอายุไม่มีปัญหา แต่ของผู้พิการจะไม่มีระบุไว้ว่า คนนี้คือผู้พิการ จะมี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ กลุม่ นี้กลุ่มเดียวที่ยังมีปัญหาอยู่
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
นั้น
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- คือถ้าผู้พิการอยู่ในกลุ่ม 60 ปี คือคนเดียวกัน แต่ถ้าผู้พิการที่อายุต่ากว่า

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ไป

- งบประมาณ 10 ล้านบาท ขอให้ทางสานักปลัดเทศบาลจัดทาเอกสารซื้อรถ
เอนกประสงค์ ได้ทาเอกสารเสนอไปแล้วเมื่อคราวก่อน แต่ยังไม่ผ่าน จะทาให้

คือประเด็นที่เรายังไม่ทราบ

อีกที โดยอ้างถึงน้าท่วม
มติที่ประชุม

- มอบกองช่างสารวจออกแบบถนนสายต่างๆ เช่น สายนภาจรัส
ความยาวชัดเจน กว้างชัดเจน ถ้าเราเขียนแบบโดยกาหนดในแบบแปลน เช่น
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ผิวแอสฟัลติก ถ้าปูหนา 4 ซม. พื้นที่มันชัดเจนว่า ความกว้าง*ยาวเท่าไหร่
คูณด้วยจานวนของพื้นที่ราคาเท่าไหร่
- มอบกองช่างติดตามจากรัฐบาล ที่จะมีงบประมาณให้ประมาณ 1.80 หมื่น
ล้านบาท ที่เกิดน้าท่วม
ครั้งนี้ ลองติดตามดูว่าเขาให้ทาอะไรบ้าง
- โครงการการออกกาลังกายทุกวันพุธ เราไม่ต้องมาในเวลาเพราะในเวลายัง
ต้อง
ทาหน้าที่บริการ ไม่จาเป็นต้อง 4 โมงเหมือนของเขา เราสละเวลามาออก
กาลังกายช่วงหลัง
- มอบกองช่างสารวจดูคอสะพานสายศรีตรัง ว่า
น้าเซาะพังไปขนาดไหน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาหนังสือ หรือ ประสาน
โดยตรง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (สานักปลัดเทศบาล)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เขาให้เลือกรูปตามแบบตัวอย่างหลายๆ รูป ติดข้างหลัง
ต่าลงมา 10 ซม. ตรงกลาง
โรงเรียนทุกโรงเรียนของเราต้องดูสถานที่ว่าติดตรงไหน ถ้ามีพระบรม
ฉายาลักษณ์ อยู่แล้ว ให้ติดต่ากว่า 10 ซม. ไม่ให้เอาออก ถ้าไม่มีให้ติดรูป
เดี่ยวๆ ใหม่
- ห้องสุดมงคลก็เปลี่ยน เลือกรูปที่ดูแล้วทรงสง่า หล่อ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

มีหนังสือของกรมแจ้งซักซ้อมมาและมีรูป แต่ในสาเนาภาพจะไม่ชัด ลอง
เปิดดูในเว็บจะมีรูปอยู่ ทุกส่วนราชการในสังกัดของเราต้องดาเนินการเหมือนกัน
และมีแนวทางการปฏิบัติแล้วให้ปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือนี้

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ทาให้ถูกต้องตามหนังสือที่ทางกรมแจ้งมา เลือกรูปที่ดูแล้วสวยงาม ทรงสง่า
เรื่องเสนอร่างระเบียบเทศบาลเมืองกระบี่ ว่าด้วยการดาเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)
สืบเนื่องจากการที่มีการร่างระเบียบของชุมชน ปรากฏว่าได้ฟังความ
เห็นชอบของคณะกรรมการยกร่างแล้ว เสนอที่ประชุมผู้บริหารเพื่อที่จะส่งไป
ราชกิจจานุเบกษา ท่านเลขานายก ได้เคยให้ข้อสังเกตและสั่งการไปให้นิติกร
ตรวจสอบ ปรากฏว่าเสนอผู้บริหารแล้วจะลงประกาศ เพราะป้องกันการโต้แย้ง
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หากไม่ลงประกาศมันเป็นเรื่องของเราโดยลาพัง ถึงแม้จะมีฐานอานาจอยู่ก็ตามแต่
บางเรื่องอาจมีการโต้แย้ง เพราะไปกระทบสิทธิ์ เสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารได้
เห็นชอบและดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

เห็นชอบ
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมและศูนย์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
วิชาการและแผนงาน

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ทางกระทรวงมหาดไทย ทางจังหวัดมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม ช่วงที่
รัชกาลที่ 10 เสด็จมายังจังหวัดกระบี่ ทางผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย
มาที่สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เขาเกรงว่าจะมีการร้องเรียนในช่วง ร.10 เสด็จ
และให้คาแนะนา
- ทาง ผอ.กองวิชาการ เสนอทาบันทึกมาว่าขอดาเนินการที่ห้องโถงชั้นล่างเป็น
การกั้น ห้ อ งกระจก ขนาด 3x4x2 เมตร หรือ ท าให้ เป็ น patition โดยขอ
ความอนุเคราะห์กองช่างในการตรวจสอบออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่าย
เสนอที่ประชุมพิจารณา

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองกระบี่ ใครจะเป็นคนนั่งประจาหน้าที่ตรงนี้

นายศุภกร
ศรีจันทร์
- สาหรับศูนย์ดารงธรรม ที่กองวิชาการรับมาทาต้องศึกษาว่าต้องทาอย่างไร
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้คาแนะนามาส่วนหนึ่ง และ
ประสานงานกับศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดส่วนหนึ่ง บอกว่าต่อไปถ้า
คนในเขตเทศบาลไปร้องต่อศูนย์ดารงธรรมอาเภอ/จังหวัด เขาจะให้มาเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ตอนนี้ทุกเรื่องจะไปอยู่ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด กับทางศูนย์ดารงธรรม อาเภอ
เชิงนโยบายจริงๆ เขาโยนมาให้ทางจังหวัด บางเรื่องจบได้ที่เทศบาล เขาก็ดูว่าถ้า
อยู่ในภารกิจที่ท่านจะแก้ไขก็ให้เปิดศูนย์รับเรื่องเอง ที่ผ่านมาเจอเรื่องที่ขอให้ช่วย
แก้ไขปรับปรุงแต่ไม่ถึงเชิงร้องเรียน ฉะนั้นคือ
1. เรื่องที่มีมันเยอะไหม
2. สามารถที่จะบูรณาการ การทาจริงๆ ได้ไหม

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ - ศูนย์ดารงธรรมผมคิดว่าต้องไปทาที่ห้องสันทนาการ ไปตั้งโต๊ะสัก 1 ตัว ไม่ต้อง
รองนายกเทศมนตรี
นัง่ เฝ้า ถ้ามีเจ้าทุกข์ร้องเรียนขึ้นมาเราเพียงแต่นั่งคุยรับเรื่อง ถ้าเกี่ยวข้องกับกอง
ไหนก็ให้มาชี้แจง
/นายป้อมเพชร...
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

- ตรงเคาน์เตอร์ศูนย์บริการร่วม รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องราวต่างๆ ตรงนั้น
จะดีกว่า ถ้าหากว่าจะเข้าไปปรึกษาหารือ เข้าไปห้อง ผอ. กองวิชาการข้างใน ถ้า
ลงไปอยู่ข้างล่างเหมือนทางรองชาญณรงค์พูดเมื่อสักครู่มันจะลึกลับเกินไป ไม่มีใคร
เห็น ไม่มีใครสนใจ เคาน์เตอร์ตรงนั้นเขียนเลยว่า ศูนย์ดารงธรรม ค่าน้า – ค่าไฟ ก็
รับกันตรงนั้น และทาเรื่องตรงนี้ส่งให้ ผอ.กองวิชาการ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ - มันจะมีรูปแบบของคณะทางาน คณะกรรมการใครเป็นประธาน หัวหน้าศูนย์
รองนายกเทศมนตรี
ดารงธรรม มีป้ายประชาสัมพันธ์ติดตรงไหนสักแห่ง และถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียนมา
ประธานหรือหัวหน้าก็สามารถสรุปผล จบได้ในวันนั้นเลยก็คือจบ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

- ถ้าหากว่าจะคุยเป็นการส่วนตัวก็ให้ไปห้องรองชาญณรงค์
มอบกองวิชาการและแผนงาน ติดตั้งป้ายศูนย์ดารงธรรมไว้ ณ เคาน์เตอร์ one
stop service รับเรื่องไว้ หากมีความจาเป็น การร้องเรียนที่มีความลับ ให้
ติดต่อประสานพูดคุย ณ ห้องหน้างานประธานศูนย์ดารงธรรม

เรื่องสรุปการดาเนินการตามโครงการจัดทาโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ศึกษาดูงาน “การพัฒนาวิสัยทัศน์ และ
เพิ่มสมรรถนะ ในการบริหารงาน”

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่จะต้องสรุปการไปศึกษาดูงาน ผมได้สรุปมาให้มี 2 เหตุผล ในระเบียบ
การไปดูงานต้องพาใครไปบ้าง เพราะอะไร ไปดูไปศึกษาอะไรบ้างและได้สรุปให้เข้า
องค์ป ระกอบของระเบียบว่า ไปเกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้วัฒ นธรรมอันดามัน
ประติมากรรม การก่อสร้างในพื้นที่ ให้มันสอดคล้องมีเหตุมีผลรองรับ และ สตง.
กาลังตรวจสอบเรื่องการไปดูงาน สตง. ตั้งประเด็นให้ชี้แจง 4 – 5 ประเด็น และที่
ทาสามารถเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ ประมาณ 3 – 4 ประเด็น ได้แจ้งเรียนให้
ทุกส่วนราชการดูเป็นแนวทางว่า ถ้าหากไปดูงานอะไรให้ยึดองค์ประกอบอะไรบ้าง
และมีหนังสือสั่งการมาแล้ว ให้ยึดหนังสือสั่งการและแนวทางการที่จะชี้แจง
- การรายงานเขาให้รายงาน 2 ส่วน บุคคลที่ไปต้องรายงาน กับ เจ้าของเรื่อง
ต้องรายงาน และต้องมีการประเมินความพึงพอใจความคิดเห็น
- ก่อนไปต้องจัดประชุม
- เนื้ อ หาที่ ให้ วิ ท ยากรบรรยายนั้ น เป็ น เรื่ อ งอะไร โดยใคร ถ้ า ท่ า นนายกมี
แนวนโยบายอย่างไรจากการไปศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ให้คิดอะไรต่อ มีอะไรที่
จะเพิ่มเติมบ้างหรือไม่
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ระเบียบวาระที่ 8

-

จากการศึกษาดูงาน เราไปดูการพัฒนาเมือง
ถนนคนเดิน
ดูเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์
สรุปไปต่อไปนี้ การไปดูงานของโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ ก็ตามต้องเขียน
ให้เข้าประเด็น จะได้ไม่ต้องชี้แจง สตง.

เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน พนักงานครู พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองกระบี่

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ควรกาหนดให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญ กับงานเทศบาลเอง แต่ละ
กอง ฝ่าย ส่งตัวแทนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ มาเข้าร่วม มากี่คนในแต่ละงาน
เพราะเข้าร่วมน้อยมาก

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เหมือนของจังหวัดเขากาหนดตัวแทนอย่างน้อย 5 คน ในส่วนของ
เทศบาลอย่างน้อยคือตัวแทนของกอง ผอ.กอง หรือรองลงไป และตัวแทนอย่าง
น้อยกองละ 3 คน

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-

ช่างต้องไปเตรียมงานบางครั้งเที่ยงคืน แล้วช่วงเช้าต้องเตรียมอีก
คนทางานเบื้องหลัง บางคนคงไปไม่ไหว เพราะอยู่ทางานดึก และต่อช่วง
เช้า

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-

คนที่ทางาน / หน้างาน คงไม่เป็นไร แต่คนใน office ควรจะไปเข้าร่วม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน พนักงานครู พนักงานจ้าง เทศบาลเมือง
กระบี่ อย่างน้อยคือต้องเป็น ตัวแทนของกอง ผอ.กองหรือรองลงไป ให้อย่าง
น้อยกองละ 3 คน

เรื่องรายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความ
ยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (TFCP)

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ ขอเรียนที่ประชุมให้ทราบว่าโครงการของไจก้าคือ การวางแผนพัฒนาเมืองใน
รองนายกเทศมนตรี
อนาคต ซึ่งเป็นโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ท่าน
นายกได้มอบหมายให้ ผ มเป็นผู้ ดาเนินงานในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และ
อยากให้ท่านปลัดได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อทาความเข้าใจ
- โครงการนี้เราได้รับหนังสือมาเดือน กรกฎาคม องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี่ ปุ่ น ให้ เราน าเสนอประเด็ น ในเรื่อ งการคั ด เลื อ ก ให้ เทศบาล
หลายๆ เทศบาล เป็นเทศบาลนาร่องในประเทศไทย
/ทราบว่ากองวิชาการ…
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- ทราบว่ากองวิชาการนาหนังสือของไจก้า นาเสนอประเด็นหลักและท่านนายก
ได้ให้สั่งดาเนินการ
- โครงการนี้เป็นเรื่องของนโยบาย เป็นการวางแผนการพัฒนาเมืองในอนาคต
ของญี่ ปุ่ น จะวางแผนไปจนถึ ง 20 ปี และจะมี รู ป แบบการท างาน จั ด ตั้ ง
คณะท างาน ประกอบด้ ว ย 2 ชุด ใหญ่ ๆ คือ (1). คณะกรรมการประสาน
โครงการ คือชุด TCC (2). คณะกรรมการทีมวางแผนเมือง คือชุด PT
- มี ก ารก าห น ดที มวางแผน เมื องป ระม าณ 2 4 ท่ าน ป ระกอบ ด้ ว ย
นายกเทศมนตรีเป็นประธานในฐานะที่เป็นผู้กาหนดนโยบาย จะมีองค์กรต่างๆ
เช่นชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม หอการค้า มาเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
- ชุด tcc คือเขาจะกาหนดกฎเกณฑ์ให้คนภายนอกที่จะมาร่วมพิจารณา ส่วน
pt คือชุดวางแผนเมืองที่ท่านนายกแต่งตั้ง คือชุดสาคัญที่จะระดมความคิดเห็น
เพื่อที่จะให้ได้มาในเรื่องของกิจกรรม พอเราได้มาในการประชุม ครั้งที่ 2 และ
สุดท้ายครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมออกมาได้งบประมาณ 3 ล้าน และ
เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วเพราะเราเป็นชุด pt
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในรูปกรรมการผมได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดใหญ่ ชุดที่เห็นชอบ และจะมีชุดต้นอยู่ชุดหนึ่งประกอบด้วย
เจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาล และท าตามที่ ท างไจก้ า หรื อ สภาพั ฒ น์ ที่ เขามี แ นวอยู่
เอาข้อมูลบริบทของพื้นที่มาจัด หลังจากนั้นเมื่อ ผ่านการกรองก็เสนอชุดใหญ่ ส่วน
อีกชุดหนึ่งคือชุดที่มีผมเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายหรือเชิงปฏิบัติก็ผ่าน
มายังที่ปลัดเทศบาล และทุกส่ วนราชการพอมีประเด็นเขาก็ต้องสอบถามมายัง
ปลัดว่าจะดาเนินการอย่างไร

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

การไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ได้อะไรมาบ้าง

นางสาวประภาศรี คานวณจิต อันดับแรกไปที่ไจก้า ไปดูว่าในประเทศเขาตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเริ่มตั้งแต่
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 65 ปีขึ้นไป แต่ของเรา 60 เขาต้องการให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมได้ให้มี
ทั้งผู้สูงอายุและเด็ก วัยรุ่นที่จะต้องช่วยเหลือดูแลกันและกัน หลังจากนั้นไจก้า จะ
แยกจังหวัดไหนควรจะไปดูในเมืองไหน เราเดินทางไปดูทั้งหมด 3 เมืองหลัก เมือง
แรกตามรายละเอียดนี้ 2.เมืองคานาซาว่า การบาบัดน้าเสียเริ่มตั้งแต่บ้านว่าจะ
แยกน้าเสีย – บาบัดอย่างไร การแยกขยะก็แยกตั้งแต่ที่บ้าน เก็บขยะเป็นวัน
/วันนี้จะทิ้งอะไร...
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วันนี้จะทิ้งอะไร จะมาเก็บขยะประเภทไหนเขากาหนดไว้ และมีเมืองโบราณ
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ ชุดที่ไปญี่ปุ่นต้องมานาเสนอวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น power point
รองนายกเทศมนตรี
เพราะทางญี่ปุ่นจะมาฟังด้วย คณะกรรมการ pt ต้องเข้าร่วมระดมสมอง วันที่ 25
จะประชุมนอกรอบ ส่วนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะรายงานเรื่องทั้งหมดและจะมา
กาหนดนโยบายกิจกรรมทั้งหมด
นางสาวสุวรรณี เสนีย์
- จากการไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น จะมีเพิ่มเติมบางส่วนในการไปดูงานครั้งนี้
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต สิ่งที่ไจก้า
ต้องการและคาดหวังจากเทศบาลเมืองกระบี่ คือการนาเอาความรู้ที่เขาให้เราไปดู
กลับมาแล้วมาวางแผนที่จะสร้างเมืองของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สาหรับคนใน
อนาคตอย่างไร
- เขาให้เราไปศึกษาดู มีทั้งรูปแบบที่ประสบความสาเร็จและรูปแบบที่ล้มเหลว
เช่น ฮายาม่า จะดูในเรื่องของการจัดการขยะและบ่อบาบัดน้าเสีย ระบบการ
กาจัดของเสียของเขาดีมาก มีพื้นฐานจากที่บ้านและมีการวางผังเมืองจะวาง
ท่อน้าทิ้งที่สามารถไหลไปที่โรงงานบ่อบาบัดได้เลย ยกเว้นบ้านสมัยโบราณ
- คาซานาว่า เป็นเมืองที่สร้างมาใหม่คล้ายๆ มูลนิธิ จะมีทั้งนักศึกษาที่มาอยู่มีทั้ง
เด็กเล็ก และผู้สูงวัยที่มาทางาน มีรายได้ ได้รับความดูแลซึ่งกันและกัน มีสิ่งที่
ขึ้นชื่อคือทอง พวกขนมจะมีส่วนผสมของทอง
- มีการทาเป็นโซนท่องเที่ยว ทุกคณะที่มาต้องไปถนนเส้นนี้
- เมืองคุซะสึ จะมีทะเลสาบ ไปดูพิพิธภัณฑ์ โครงสร้างการจัดการต่างๆ
มติที่ประชุม

มอบผู้เข้าร่วมโครงการที่ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยจากที่ไปเรียนรู้ ไป
เห็นมีตัวอย่างแล้ว สิ่งที่เขาทาอยู่แล้วเกิดความสาเร็จให้เอามาเป็นแบบอย่าง
ตรงไหนที่มันไม่สาเร็จก็เป็นตัวอย่างว่าเราไม่ต้องทา
- เมื่อเราไปเห็น ทั้ง 3 เมืองแล้ว กลับมามองเมืองกระบี่ว่ามีอะไรบ้างที่เรา
เหมือนกัน คล้ายกัน และแตกต่าง สามารถนามาใช้อะไรได้บ้าง
- ให้เขียนมาสัก 4 โครงการ แนะนามาเลยว่ากระบี่ควรทาอะไรบ้าง
- ควรมีขนมอะไรบ้างก็แล้วแต่
- การท่องเที่ยว ลักษณะของการพาเดินเข้าไปชุมชนต่างๆ
- เอาของเขามาเป็นตัวอย่าง สรุปเป็นเรื่องราว
- สิ่งที่เขาตามมา เขาก็อยากมาเห็น ว่าที่เราไปดู แล้วเอามาต่อยอดอย่างไร
บ้าง
- ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ต้องเอาโครงการเสนอเขา
/ระเบียบวาระที่ 10...
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ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องพื้นที่เสี่ยงต่อการตกค้างของขยะมูลฝอย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องปัญหาขยะ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
ขยะที่มีผลจากพื้นที่รอยต่อระหว่าง อบท. 4 ทิศ ที่เป็นรอยต่อและมีปัญหาขยะ
ขยะมันมาอยู่ในพื้นที่เรา จะร่วมกันทาอย่างไรในการแก้ปัญหาตรงนี้ และมีหลาย
จุดที่อยู่ในพื้นที่เราจริงๆ ซึ่งมีหลายจุดซ้าซากในส่วนที่ท่านรองได้กาหนดนโยบาย
ไปแล้วนั่นคือ คุยกับ อบท.อื่น ของเราผู้เกี่ยวข้องหลายคนลาพังเทศบาลกับ
เจ้าหน้าที่เก็บ ขน คงจะไม่ใช่ ต้องคุยหาข้อสรุปร่วมกันกับชุมชนที่อยู่ตรงนั้นที่เป็น
จุดซ้าซาก

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
1. เจริญทรัพย์ (ให้รองคุยกับทาง อบต. ไสไทยดู ว่าให้เขาทาคอนเทรนเนอร์ได้
ไหม)
3. โรงพยาบาลกระบี่ (ให้โรงพยาบาลทา เอารูปแบบของเราไปแล้วทาและจะไป
เกี่ยวให้)
3. ตลาดป้ากัญญา
4. ถนนประชาอุทิศ (ด้านของทับปริก) แต่ยังน้อยกว่าทางด้านของเจริญทรัพย์
ลองดูว่าจะเป็นคอนเทรนเนอร์หรืออะไร
5. อบต. คลองประสงค์
- พ.ร.บ. ความสะอาดออกแล้ว ช่วยดูหน่อย มีอะไรบ้าง ที่สามารถเอามาใช้
ในเรื่องของการกาจัดขยะ การแยกขยะ การขายขยะเก่า การทาไฟฟ้ามีอะไรที่เปิด
กว้างให้เราไม่ต้องไปเข้า พ.ร.บ. ร่วมทุน
- ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงงานไฟฟ้าจากขยะเป็นปัญหา เพราะไม่ได้คนเข้ามา
เป็นผู้เข้ามาร่วมทุน
- TOR จะต้องแก้ไหม ถ้าหากว่าจะแก้ให้รีบแก้และได้ประกาศต่อไป
- ฝากเลขาวิรัญ ช่วยดู เรื่อง พ.ร.บ.รักษาความสะอาด มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวนี้อย่างไรบ้าง
- ของเก่า ขยะเก่า มีหลายราย หากไม่ร่วมทุนแล้วประกาศหาคนที่มีความสนใจ
มาท าได้ ถ้าเปิ ดให้ มีการเข้ามาเอาขยะตั วนี้ ไปใช้ประโยชน์ ท า RDF ใครให้
ผลประโยชน์สูงสุดกับเทศบาลก็คนนั้น แต่ไม่ใช่เป็นตัวที่มีรายได้จากเงินอย่าง
เดียว การทาบ่อขยะให้กลับคืนมาสู่สภาพเดิม ปรับพื้นที่ในการที่จะปลูกต้นไม้

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

พ.ร.บ. ที่ท่านนายกพูดถึงคือ เรื่องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พูดถึง
เรื่องการเก็บขยะ ให้ลองเปิดดูรายละเอียด มีท้ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะด้วย
/นายกิจจา...
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นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล
จิตสานึก

ยกตัวอย่าง อย่างจุดที่ 3 ได้ไปคุยกับ อบต.ไสไทย โดยการส่วนตัวทั้งปลัด และ
รองนายก เขารับปากดาเนินการให้ ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านหญ้าแก้วแต่
ต้องยอมรับว่าไม่มี สิ่งที่เห็นตลอดคือการไม่ได้ใส่ถุงดา และขับรถมาทิ้งรวมทั้งใน
เขต ในจุดนั้นอยากนาเสนอเฉพาะเจริญทรัพย์ เราเก็บ 2 – 3 เที่ยวมาโดยตลอด
ยังมีปัญหา ขอเสนอให้ทางกองสาธารณสุขฯ ไปรณรงค์ในระแวกบ้านที่อยู่ในเขต
ให้ตั้งถุงดาไว้หน้าบ้าน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 11

- มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสานกับทาง อบต. ไสไทย หา
แนวทางการกาจัดและทิ้งขยะ
- เกาะกลาง ทิ้งที่ร้านแผงลอยของเรา กองทิ้งไว้ ปะปนกัน ลองดูพื้นที่ว่าจะ
ควรทิ้งตรงไหน วางตรงไหน
- มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ. เรื่องรักษาความสะอาดและ
ความเป็ น ระเบียบเรียบร้ อยของบ้า นเมืองออก ค่า ธรรมเนียมจะแพงขึ้ น
ประมาณ 200 ก็ต้องทาความเข้าใจกันว่ามันเป็นกฎหมายที่เขาออกมา
- แต่ละเรื่องก็มีหลายเรื่องที่จะต้องทา ต้องใช้เวลาในการแก้ ไขปัญหาต้องมา
ดูอีกที รถบรรทุกของเราก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติต้องบอกกล่าวให้ทุกคน
เข้าใจในเรื่องของการขับรถ
- ทั้งหมดที่คุยในวันนี้มีหลายเรื่อง รวมถึงในเรื่องการพัฒนาเมือง เรื่องของ
ไจก้าเรื่องของทางสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดูแล การพัฒนาคน โรงเรียน

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
ของ
รองนายกเทศมนตรี

- เรื่องชุดนักเรียน อยากจะช่วยนักเรียนในสังกัดของเทศบาล เรื่องชุด
นักเรียนที่ไม่มีชุดใส่เรียนเพราะไปกับน้าท่วมหมดแล้ว ครั้งแรกที่สารวจไปบางที
ทางโรงเรียนยังอาจไม่เข้าใจว่านักเรียนทั้งหมด 300 กว่าคน เราจะให้ทั้งหมดมัน
ไม่ใช่ และสารวจครั้งสุดท้ายทางกองการศึกษาให้โรงเรียนได้สารวจว่า นักเรียนที่
ไม่มีชุดจริงๆ ท.1 60 คน ท.2 11 คน ท.3 42 ท. 29 คน รวมทั้งหมด
142 คน คิ ด เป็ น เงิ น อั ต ราส่ ว นของเงิ น ประมาณชุ ด ละ 850 บาท รวมๆ
120,700 บาท ทางกองเองก็ไม่มีเงินโอน และจะใช้เงินตรงไหน
- ท.1 มีชุดนักเรียนแล้ว แต่ขอเปลี่ ยนจากชุดนักเรียนเป็นชุดลู กเสื อ แต่ชุด
ลูกเสือราคาสูงกว่าชุดนักเรียน
/นายณรงค์…
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นายณรงค์
รัฐภูมิภักดิ์
- ของจากการสารวจเชิงลึกประมาณ 60 คน ตอนนี้ได้ซื้อชุดนักเรียนไปแล้ว
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 30,600 บาท เงินที่ได้มาประมาณ 35,000 บาท
แต่ยังไม่
สามารถซื้อชุดได้ครบถ้วน คือเครื่องแบบนักเรียนจะประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ถุง
เท้ารองเท้า เป็นต้น ส่งข้อมูลไปยังสถานสงเคราะห์จังหวัดกระบี่แต่ไม่ทราบว่าจะ
ได้กี่ชุด
มติที่ประชุม

- มอบกองคลัง กองการศึกษา และสานักปลัดเทศบาล หาแนวทางให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ในการจัดซื้อชุดนักเรียนและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในวัน

จันทร์
ที่ 23 ม.ค. 2560 ต้องได้มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียน
เลิกประชุมเวลา 17.28 น.
ลงชื่อ

ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

