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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2 / ๒๕60
เมื่อวันวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร ( ชั้น 3 )
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
2. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี
3. ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
4. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
6. นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล
7. นายศุภกร
ศรีจันทร์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
8. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
9. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
10.นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง
11.นางอังคณา
สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
12.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
13. นายสุริยา
หลานสัน
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
14.นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
15.นางสาวประภาศรี คานวณจิต
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
16.นายวิรัตน์
จุติประภาค
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
17.นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
18.นางรวีวรรณ เต็มชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
20. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
22. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
23. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24. นางวิไล
กัลยาณปัทม์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
25. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
26. นายวรเวทย์ แสงศรี
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
/นางศิวลัย…
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27. นางศิวลัย
28. นายวิริยะ
29. นายณฐนนท์
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายป้อมเพชร
2. นายชาญณรงค์
3. นายวิรัญ
4. ร.ต.ต.เสริมชัย
5. นายสารัตน์
6. นางสาวโนรี
7. นายวิระยุทธ
8. นางสาวสุดาชล
9. นายก้องเกียรติ

มีวัฒนะ
เดชผล
สูทอก

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

สุคนธกนิษฐ
ลีลาบูรณพงศ์
เห้งสวัสดิ์
คงบัน
เกี่ยวข้อง
เห้งสวัสดิ์
เดชอรุณ
กาละวงศ์
ตินตินันท์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองช่าง (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (รับคณะดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (ลาป่วย)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ไปราชการ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ความคืบหน้าได้ติดตามโครงการต่างๆ ที่กาลังจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณ มีหลายโครงการใหญ่ๆ ล้วนแล้วมีความจาเป็นเร่งด่วน เร่ง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมความพร้อม โครงการที่เป็นงบเร่งด่วน
ของจังหวัดทางคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทย
ให้ดาเนินการตามโครงการเร่งด่วนที่ให้มา จังหวัดละ 10 ล้านบาท ของ
เทศบาลเมืองกระบี่ได้ของบซ่อมแซมปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ ขนาบน้า
ตอหม้อชารุดไปตามสภาพ
ส่วนงบประมาณ 5 พันล้านบาท เทศบาลมีอยู่ 2 โครงการ โครงการ
แรกอยู่ ใ นส่ ว นของทางหลวงชนบท 15 ล้ า น ส่ ว นที่ 2 . คื อ
เครื่องจักรกล ฝากท่านปลัด และ รองกิจจา ช่วยดู ว่าในส่วนของกอง
ช่างที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องรายละเอียดของเครื่องจักร มีรถบรรทุ ก
สิบล้อ 2เพลา 2 คัน รถบรรทุกน้า 1 คัน แม็คโคร 1 แทร็กเตอร์ 1
คัน รวมเป็น 5 คัน งบประมาณ 22,500,000 บาท
/อีกไม่กี่วัน…
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อีกไม่กี่วันเขาจะอนุมัติมาแล้ว ให้เร่งติดตาม
โรงแรมรามาการ์เด้ น ส์ ที่รองกิจจาและนายก้องเกียรติไปประชุมมา
เขาเรียกงบภาค เราอยู่ในกลุ่มภาคใต้ งบภาคใต้มีจังหวัดใหญ่ๆ หลาย
จั ง หวั ด มี 9 จั ง หวั ด ส่ ว นของจั ง หวั ด ใหญ่ ๆ มี นครศรี ธ รรมราช
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง งบของ
กลุ่ ม จั งหวัด ปี นี้ เราได้ โครงการมาคื อ ศู น ย์ วัฒ นธรรม ปี 2561 ปี
2562 คือ วัฒนธรรมชุมชนอันดามัน 28 ล้านบาท ต้องเร่ง และให้
ทางกองช่างหรือทางเอกชนเขาช่วยออกแบบให้ ไม่อย่างนั้นจะไม่ทัน
การ งบประมาณในปี 2562 คงจะได้เริ่มต้นอีกไม่กี่วันข้างหน้า
เรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อการรับการของบประมาณทาอย่างไร เราควร
เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ตลอดจนทางโรงเรียนให้เตรียมความ
พร้อมทุกเรื่องที่ต้องการ
รางวัลธรรมาภิบาล เราคงไม่ผ่านเพราะเราไม่มีนวัตกรรมเรื่องใหม่ๆ (ปี
นี้เราไม่ส่ง) เรามีการต่อยอดเรื่องศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรมอันดามัน
แล้ว แต่เขาไม่ได้ดูตรงนี้ เขาดูเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ หรือไม่ เรื่องที่
เกิ ด ขึ้ น ใหม่ เช่ น เอาคนไปปลู ก ผั ก เป็ น การส่ งเสริ ม อาชี พ มี ร ายได้
เป็นต้น
ปีต่อไปเราเตรียมให้พร้อม จะส่งอะไรที่เป็นนวัตกรรม เพื่อที่จะได้ต่อ
ยอด และให้เขารู้ว่านี่แหละคือนวัตกรรมใหม่ ส่วนนี้ฝากในเรื่องของ
โรงเรียนนานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ปลูกผัก ไปปลูกที่บ้านด้วย และนา
กลั บ มาขาย โรงเรียนเทศบาล 2 และ 3 เรื่องของ (รรร. รั้วเรียนรู้)
เรื่องสิ่งแวดล้อมของ กองสาธารณสุข โครงการร้อยมือสร้างเมืองไม่มา
ตัวที่ต่อยอดตรงนี้เรายังไม่รู้ ของบไปใหม่แล้ว
กองสวัส ดิการสั งคม เรื่องร้อยมือสร้างเมือง ให้ ไปดู ต้องทาเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้าง อย่าไปรอว่าเมื่อไหร่เงินจะมา ทุกโครงการที่มีการยื่นขอ
งบประมาณไว้ ให้ ไปเตรี ย มการไว้ เลย ของเรายั ง ช้ า เรื่ อ งของการ
เบิกจ่าย
เรื่องการเบิกจ่ายเงิน (ทางจักรยานยังไม่เบิกสักงวด) มีค่าปรับ 2 ล้าน
กว่าบาท นอกจากในส่วนของทางจักรยานแล้ว งบของการแก้ไขปัญหา
ทางเท้าของการซื้อขายสินค้าบนที่สาธารณะ บริหารจัดการอย่างไรให้
มีพื้น มีสัดส่วน ตรงหน้าศูนย์การเรียนรู้วัฒ นธรรมอันดามัน งบ 2.7
ล้าน หมดสัญญา ถึงวันนี้ยังมีปัญหา รีบไปดู
/ส่วนไหนที่...
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ส่วนไหนที่สามารถเบิกได้ก็รีบเบิก
- ถู ก ปรั บ เท่ า ไหร่ ก็ แ ล้ ว แต่ ให้ มี ก ารเคลื่ อ นไหวได้ ไม่ อ ย่ า งนั้ น ได้ รั บ
งบประมาณมาแล้ว 7 ล้านบาท แต่ไม่ได้เบิกนี่คือของปี 2559 ข้าม
ปีงบประมาณมาแล้ว
นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล
และอ่าว

กราบเรียนท่านประธาน ตัวโครงการ 1.9 หมื่นล้านบาท
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ 2 สมุทร (อันดามัน
ไทย) ของจังหวัดกระบี่
- โครงการแรก โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยในเขตเมืองกระบี่ CCTV งบประมาณ 6 ล้านบาท มอบให้กับ
สานักปลัดเป็นผู้ดูแลดาเนินการรายละเอียด ราคากลาง สเปคของกล้อง
วงจรปิด จุดต่างๆที่จะต้องติดตั้งในเขตเมืองกระบี่
- โครงการที่ 2 สวนพฤกษาสวรรค์ 31 ล้านบาท มอบกองช่าง
- โครงการที่ 3 เส้ น ทางถนนสายหลั ก เข้ าสู่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ยวเขตเมื อ ง
76,100,000 บาท 3 เส้นทาง คือ ถนนกระบี่เขาทอง ถนนมหาราช
และ ถนนวัชระ ฝากทางกองช่าง
- โครงการที่ 4 สร้างสรรค์ ประติ มากรรมอันดามัน เพื่ อการท่อ งเที่ย ว
12,500,000 บาท มอบทางกองการศึกษาช่วยดูแลดาเนินการ
- โครงการที่ 5 งบประมาณ 11,000,000 บาท ชื่อโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวแบบชุมชนในเขตเมืองแบบครบวงจร (กองสวัส ดิการ
สังคม) รวมๆ แล้วทั้งหมดงบประมาณ 136,600,000 บาท
โครงการที่เสนอ 4 โครงการในทั้ง 9 จังหวัด ดังต่อไปนี้
1. โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอันดามัน งบประมาณสองหมื่นสองพันล้าน
2. โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านบาท
3. โครงการศูนย์ประชุมนานาชาติ หกสิบห้าล้านบาท
4. โครงการส่ งเสริม ศัก ยภาพด้านการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร ประปา ใน
โครงการนี้เราอยู่ในโครงการใหญ่ 2 โครงการ คือโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ 2 สมุทร มีทั้งถนน ทั้งสวนพฤกษาสวรรค์
รวมถึง CCTV และโครงการร้อยมือสร้างเมือง ประติมากรรม จะมาอยู่
โครงการที่ 2 จั ด อยู่ ใ น โครงการพั ฒ น าแห ล่ ง ท่ องเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ นี่คือรายละเอียดที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ดาเนิ น
เสนอ
/- โครงการ Big lock…
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- โครงการ Big lock เป็นโครงการที่เสนอโดยจังหวัด ของจังหวัดกระบี่
ทางผู้ ว่าราชจังหวัด กระบี่ ร่ว มกับ ส่ ว นราชการได้ เสนอ 4 โครงการ
ลาดับที่ 1 คือ
- เลี่ยงเมืองกระบี่ 4.5 พันล้านบาท
- สนามกีฬากลาง 843 ล้านบาท
- โครงการเครือข่ายถนนเหนือคลอง เขาพนม 260 ล้านบาท
- ขยายประปา จากเขตเมืองเข้าสู่เหนือคลอง 65 ล้านบาท
มติที่ประชุม

- ส่ วนงบประมาณ 5 พั น ล้า นบาท เทศบาลมี อ ยู่ 2 โครงการ
โครงการแรกอยู่ในส่วนของทางหลวงชนบท 15 ล้าน ส่วนที่ 2. คือ
เครื่องจักรกล ฝากท่านปลัด และ รองกิจจา ช่วยดู ว่าในส่วนของ
กองช่ า งที่ จ ะจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เรื่ อ งรายละเอี ย ดของเครื่ อ งจั ก ร มี
รถบรรทุก สิบ ล้อ 2เพลา 2 คัน รถบรรทุกน้้า 1 คัน แม็คโคร 1
แทร็กเตอร์ 1 คัน รวมเป็น 5 คัน งบประมาณ 22,500,000 บาท
- วัฒนธรรมชุมชนอัน ดามัน 28 ล้านบาท ต้องเร่ง และให้ทางกอง
ช่างหรือทางเอกชนเขาช่วยออกแบบให้ ไม่อย่างนั้น จะไม่ทัน การ
งบประมาณในปี 2562 คงจะได้เริ่มต้นอีกไม่กี่วันข้างหน้า
- มอบโรงเรียน เรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อการรับการของบประมาณ
ท้า อย่ างไร เราควรเตรีย มความพร้อ มอย่ างไรบ้ า ง ตลอดจนทาง
โรงเรียนให้เตรียมความพร้อมทุกเรื่องที่ต้องการ
- มอบโรงเรียน เรื่องของโรงเรียนน้านวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ปลูกผัก ไป
ปลูกที่ บ้ า นด้ วย และน้ ากลับ มาขาย โรงเรีย นเทศบาล 2 และ 3
เรื่องของ (รรร. รั้วเรียนรู้)
-

กองสวัส ดิ การสั งคม เรื่ องร้ อยมือ สร้า งเมื อ ง ทุ ก โครงการที่ มี ก าร
ยื่นขอ ให้ไปดู ต้องท้าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง อย่าไปรอว่าเมื่อไหร่เงิน
จะมา

- CCTV ฝากทางส้านักปลัดช่วยดู ติดต่อกับทางบริษัท จุดไหนบ้าง
สเปคอย่างไร ไปดูตามสี่แยกต่างๆ ว่าจะติดตั้งจุดไหนบ้าง เช่น สี่
แยกช้าง สี่แยกต่างๆ (ดูตามแผนที่ ) ทั้งหลาย เอาให้ทุกจุดที่
สามารถเชื่อมต่อกันได้ หรือเอาสักห้องเป็นห้อง CCTV ที่เป็น
/ศูนย์กลาง…
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ศูนย์กลาง ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือที่ไหนสักจุด
ที่เป็นศูนย์กลางและติดตั้งแล้วต้องมีงบซ่อมแซมด้วย
- สวนพฤกษาสวรรค์ มอบกองช่างดูแลด้าเนิน การ ทางกองช่างได้
เตรียม
แบบไว้แ ล้ว ส่ วนของถนน จะมี ผังอยู่ แล้ ว เช่ น มหาราช ไม่ต้ อ ง
เขียนทุกตารางเมตร ผิวทั้งหมดเท่าไหร่ปูที่แอสฟัลติก กว้าง*ยาว กี่
ตารางเมตร เป็ น เงิน เท่า ไหร่ เป็ น ต้น อย่าใช้เวลาให้ น าน ภายใน
เดือนนี้ต้องแล้วเสร็จ
- เส้น ทางลัดเข้าสู่เขตเมือง งบประมาณ 76,300,000 บาท กอง
ช่าง
- โครงการประติมากรรมอันดามัน งบประมาณ 12,500,000 บาท
มอบกองการศึกษา
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนในเขตเมืองแบบครบวงจร
(กองสวัสดิการสังคม)
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 มี 17 หน้า ให้ทุกท่านดูรายละเอียด
และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ
นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 5 ลาดับที่ 4 ต้องมีคาว่า “สาว” ด้วย
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 ตกคาว่าสาวไป ขอบคุณค่ะ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
เชิญกองช่างได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

- ติดตามจากรัฐบาลที่จะมีงบประมาณจากรัฐบาลให้ประมาณ หนึ่งหมื่น
แปดพันล้านบาท ที่เกิดน้าท่วมครั้งนี้ ได้เสนอและส่งข้อมูลไปให้กับท้องถิ่น
จั งหวัด แล้ ว ซึ่ งจะมี 3 โครงการ จะเป็ น คอสะพานถนนหน้ าพลั บ พลา
ท่อระบายน้าถนนละงู ถนนพฤกษาสวรรค์
/งบประมาณ...
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- งบประมาณของสวนพฤกษาสวรรค์ ที่ เกิ ด ความเสี ย หายประมาณ
6,000,000 ล้านบาท
- ถนนหน้าพลับพลา 4,200,000 บาท
- ถนนละงู 600,000 บาท
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ให้ติดตามงบประมาณด้วย ส่วนของแบบที่ขอ ไปถึงไหนแล้ว

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

- แบบที่ส่งไปเป็นประมาณการแบบโครงการและต้องตามอีกครั้งหนึ่ง ใน
ส่วนของพฤกษาสวรรค์ที่ประมาณการไปทั้งหมดเป็นแค่รายละเอียด เรื่อง
ของการเคลียพื้นที่และทาแนวกันดินต่างๆ ถนนหน้าพลับพลาและถนนละงู
จะเป็น Asphaltic อย่างเดียว
- คอสะพานสายศรีตรัง ไม่เสียหาย ตัวคอสะพานเฉพาะที่เป็น
Asphaltic หลุดร่อนออกมา สามารถปูทับใหม่ได้

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ในส่วนของตัวแบบให้เร่งดาเนินการ ให้เสร็จเรียบร้อย เขาแจ้งมาวัน
ไหนจะได้ดาเนินการ ส่วนของพฤกษาสวรรค์ที่เคลียร์ดนิ ต้องดาเนินการ
อย่างน้อยที่สุด 1 เลน เปิดทางให้รถวิ่งผ่านตรงนั้นได้
- คลองกระบี่ใหญ่ได้ขยายออกไปอีก 856 เมตร. เขาศึกษาออกแบบ
จัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม ของงบประมาณปี 2561 ในส่วนนี้ตลอด
จนถึงหินขวาง
- โครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วม ครั้งแรก 200 กว่าล้านบาท แต่เปลี่ยน
มาเป็ น 800 ล้ านบาท เร่งดาเนิน การบริเวณศูน ย์การค้ามหาราช
ถนนวัชระ และ 3 แยกสุดมงคล อีกหลายๆ ที่ รวมถึงการเสนอให้ลด
ระดับของถนนอุตรกิจด้านวัดโภคาขาเข้าไปอีก 1 เมตร อยู่ในส่วนของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะมีงบประมาณมาให้

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล

ส้านักปลัดเทศบาล
- มอบสานักปลัดเทศบาล เรื่องการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะยังล่าช้า
เชิญกองวิชาการและแผนงาน
/นายศุภกร…
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นายศุภกร
ศรีจันทร์
- มอบกองวิชาการและแผนงาน ติดตั้งป้ายศูนย์ดารงธรรมไว้
ผู้อ้านวยการกองวิชาการและแผนงาน ณ เคาน์เตอร์ one stop service ดาเนินการใกล้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้
ทางศูนย์ดารงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดได้ประสานมาว่าท่านรอง
ผู้ว่านอบ คงพูน จะลงมาตรวจสอบศูนย์ดารงธรรมของเทศบาลเมืองกระบี่
และได้เรียนให้ท่านปลัดทราบแล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มีการร้องเรียนไม่ว่ากี่เรื่องก็ตาม ให้แก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว ถ้าเกิดเขา
ตามมาตรวจสอบ เราติดค้างอยู่ 2 – 3 เรื่อง เดี๋ยวจะเป็นปัญหา เรื่องเล็กๆ
น้อยๆ ให้รีบเคลียร์

นางอังคณา สืบวิเศษ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขฯ - ประสานกับทาง อบต. ไสไทย ในการหาแนวทางการกาจัดและทิ้งขยะ
และเกาะกลาง ร้านแผงลอยที่สะพานเจ้าฟ้า ได้ดาเนินการและประชุม
ปรึกษาพูดคุยกันแล้วเรียบร้อย เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ห้องศรีหนุมาน ทั้ง
ในส่วนของไสไทย กระบี่น้อย คลองประสงค์ ได้ลงมติแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
- เรื่องของการจัดการขยะ จะนาถังขยะมาตั้งบริเวณที่มีจุดเสี่ยงต่างๆ ที่
มีขยะตกค้าง
- เรื่องเวลาการจัดเก็บ ว่าเวลาไหนส่วนไหนใครจะดาเนินการ จะจัดเก็บ
ไม่เกิน 06.00 น. ของช่วงเช้าในระหว่างวัน
- การประชาสัมพันธ์ร่วมกันในส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่ และ อบท.
อื่นๆ ที่ร่วมกันดาเนินการ และจัดนัดประชุมอีกครั้ง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการทางาน จะทาในลักษณะของ MOU
- พ.ร.บ. เรื่องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) มีผลบังคับใช้เมื่อ 16 มกราคม
2560 สรุปสาระสาคัญรายละเอียดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนของมหาดไทย จะเน้นย้าเรื่องของการเป็นการบริหารจัดการเรื่อง
ของมูลฝอยภาคใต้ พ.ร.บ.ร่วมทุน ไม่นาไปบังคับใช้กับของเสียที่เป็น
อันตรายและไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
1.ของมหาดไทย จะมี อ านาจในการออกประกาศ ก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข การคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
2.ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
3.ขอตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการมูลฝอยได้
4.ให้มหาดไทย แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย
/สถ. กรมอนามัย…
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-

-

-

สถ. กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมโรงงานฯ และอาจตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ให้ คาแนะนา
และกากับการดาเนินการของ อปท.
ส่วนของ อปท. หน้าที่และอานาจในการเก็บขนและกาจัดมูลฝอยเป็น
ของ อปท.
1.กาหนดให้ อปท. ดาเนินการเองมอบหมาย ร่วมทุน หรือ
รวมกลุ่ม (Clusters) ได้
มูลฝอยที่ อปท. จัดเก็บได้เป็นของ อปท. สามารถนาไปดาเนินการหรือ
จัดหาประโยชน์ได้
การเก็บ ขน และกาจัดหรือจัดหาประโยชน์ที่ทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์เป็นค่าตอบแทนโดยคิดค่าบริการ ต้องขออนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
การดาเนินการตามกฎหมายโดยให้ อปท. ออกเป็นข้อกาหนดท้องถิ่น

- ทางด้านของพนักงานขับรถ ที่ขับรถไม่ระมัดระวังในส่วนของรถบรรทุก
ขยะได้ประชุมพูดคุยกันแล้ว และติดตามประเมินผลการทางาน
- เรื่องของไจก้า โดยปกติแล้วจะเป็นของทางกองวิชาการ อยากจะให้
ทางกองวิชาการได้อธิบายในส่วนของไจก้า ซึ่งตอนนี้ได้ดาเนินการอยู่
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ในโครงการของไจก้า การพัฒนาเมือง คิดว่าควรจะเอาแนวการทา
ประชาคมของทางกองวิชาการ มานัดประชุมกันอีกครั้ง และท่านนายกจะมี
นโยบายอย่างไร หรือมีอะไรที่เห็นควรให้เป็นอย่างไร ให้เป็นภาพรวมหรือ
ให้เขามาร่วมกันกับเราก็ได้ที่เราจะทา

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- คณะ pt ชุดวางแผนพัฒนาเมือง ทางเขาได้ให้งบมา 3 ล้านบาท
และถามเราว่าจะใช้ในส่วนไหนก่อนให้เป็นรูปธรรม เขาเล็งไปที่
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน และสามารถต่อยอดได้ ได้แนะนาการ
ท าป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ วัฒ นธรรมอั น ดามั น จะมี อ าคาร
เกิ ด ขึ้ น อี ก 2 อาคาร อาคารหอศิ ล ป์ ที่ เ ตรี ย มการในเรื่ อ งของ Art
Olympics โลกทางด้านศิลปะ ส่วนที่ 2 ที่ได้งบของกลุ่มจังหวัด ที่จะทาคือ
ศูนย์ otop อันดามัน งบ 22 ล้านบาท ต่อไปเชิญกองการศึกษา

/นางสาวประภาศรี…
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นางสาวประภาศรี ค้านวณจิต
กองการศึกษา
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 จากการที่ไปศึกษาดูงานของไจก้า ในส่วนของสถานศึกษา
ต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ณ ตอนนี้ทาง
โรงเรียนของเราได้ทาอยู่ โครงการที่เราทาอยู่จะทาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
เรื่องของเกษตรท้องถิ่นที่ทางโรงเรียนต่างๆ ทาอยู่ เขาต้องการให้เด็ก
ให้ชุมชนได้รู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหรือการช่วยเหลือตัวเองเวลาเกิด
น้าท่วม
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ทุกกอง/ฝ่าย
แจ้งเพิ่มเติม เรื่องของทุกกอง/ฝ่าย ตามที่มีมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล กิจกรรมงานของ
จังหวัด ให้พนักงาน พนักงานครู พนักงานจ้างต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน
ราชพิธี กิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยกองละ 3 คน แต่ถ้าเป็นงานหรือกิจกรรม
ของเทศบาลเอง คนยิ่งเยอะยิ่งดี

มติที่ประชุม - ในส่วนของตัวแบบโครงการต่างๆ มอบกองช่าง ให้เร่ง
ด้าเนินการ ให้เสร็จเรียบร้อย และสวนพฤกษาสวรรค์ให้เปิดทางให้รถได้
วิ่งสัก 1 เลน
- เรื่องการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มอบส้านัก
ปลัดเทศบาล เร่งด้าเนินการให้แล้วเสร็จเพราะยังล่าช้า
- เรื่องของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ทางไจก้าต้องการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแนะน้า
- การปลูกพืชยุคใหม่ ผักสวนครัว ผอ.โรงเรียนต่างๆ กองสวัสดิการ
ลองไปดู ใน internet Pinterest มี ร ายละเอี ย ดอะไรต่ า งๆ ทุ ก
อย่ า ง ยกตั ว อย่ า งตามโครงการของสมเด็ จ พระเทพฯ มอบ ผอ.
โรงเรียน
- นวัตกรรมของขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แยกขยะเปียก
ขยะแห้ง รถซาเล้งมีกี่คัน ลองมาประชุม อธิบายวิธีการทั้งหมด จัด
วินัยมาแบ่งเป็นชุมชน และเอาถังขยะขาวไปให้ คัดแยกขยะ ท้าปุ๋ย
น้้า
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เรื่องโครงการเทศบาลพบประชาชน (ส้านักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล

แจ้งให้ที่ประชุมดูรายละเอียด ร่างคาสั่งเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การจัดงานโครงการเทศบาลพบประชาชน ตามรายละเอียด
ที่ได้แนบ พร้อมกาหนดการ
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานกรรมการ
ท่านรองป้อมเพชร ท่านรองสุรเดชา ท่านรองชาญณรงค์
เป็นรองประธานกรรมการ ท่านปลัด เป็นกรรมการ/เลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ผอ.ช่าง เป็นประธานกรรมการ ในส่วนนี้
หัวหน้าฝ่ายปกครองพร้อมเทศกิจ กองสวัสดิการ ร่วมดาเนินการ
3. ฝ่ายพิธีการ ประกอบด้ว ยท่านปลัด เป็นประธานกรรมการ หั วหน้ า
สานักปลัดเทศบาล เป็น กรรมการ/เลขานุการ
4. ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ผอ.กองวิ ช าการและแผนงาน เป็ น ประธาน
กรรมการ และนายวรเวทย์ แสงศรี เป็ น กรรมและเลขานุ การ น.ส.
อมรรัตน์ หาญชนะ เป็นกรรม/ผู้ช่วยเลขานุการ
5. ฝ่ายประสานชุมชน ผอ.กองสวัสดิการสั งคม เป็นประธานกรรมการ
น า ย ม ร ก ต เกิ ด ม ณี เป็ น ก ร ร ม ก า ร /เล ข า นุ ก า ร พ ร้ อ ม
น.ส.มณฑา นุ่นสั งข์ และ นายมณฑล ธรรมวิสุทธิ์ เป็นกรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ดูจากกาหนดการแล้ว เวลาในการที่จะให้ทางเด็กนักเรียนเทศบาล 2 ได้
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 เซ็ตค่าดนตรี และอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆ เกรงว่าจะไม่ทัน
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล ในส่วนของเวทีลานวัฒนธรรมลอยน้าจะมีเจ้าหน้าที่ ที่ดาเนินการติดตั้ง
ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม เครือ่ งเสียงและอุปกรณ์อยู่แล้วบางส่วน ส่วนจะทดสอบเครื่องเสียงที่
นักเรียนจาเป็นต้องใช้ในการเล่น หลังจากช่วง 14.00 น. – 15.00 น.
เป็นต้นไปสามารถทาได้
มติที่ประชุม

ในก้าหนดการยังมีผิดพลาดอยู่ ให้แก้ไขรายละเอียดใหม่ 10.30 น.
– 12.00 น. คือการแข่งขัน และ 15.00 น. เป็นต้นไป สรุปผลการ
แข่งขัน ส่วน 16.00 น. พิธีเปิดโครงการ เปิดโครงการแล้วจะมีการแจก
รางวัล
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- ดนตรีไทย สากล งานต่างๆ เริ่มแสดง 17.30 น. ส่วนพิธเี ปิด
โครงการเทศบาลพบประชาชน 19.00 น. มีการกล่าววัตถุประสงค์
การจัดงาน รายงานต่างๆ ตามก้าหนดการ มีหลายช่วง ลองไป
เรียบเรียงดูใหม่อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข กบ.4 (กองสวัสดิการสังคม)

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล เรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข กบ.4 ด้วยชุมชนเมืองเก่าพัฒนา
ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม ได้รับการจัดตั้งและประกาศให้เป็นชุมชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล
เมืองกระบี่ ในปัจจุบันชุมชนเมืองเก่าพัฒนามีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น
ในการด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมของชุ ม ชนในปั จ จุ บั น ได้ ใช้ อ าคารของ
ประธานชุ ม ชนคนเก่ าเป็ น ที่ ท าการชุ ม ชน ซึ่ งเกิ ด ความคั บ แคบและไม่
สามารถขยายพื้นที่ให้กว้างขวาง ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมอัน
ก่อให้ เกิดผลดีต่อชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้น ชุมชนเมืองเก่าพัฒ นา จึงมี
ความประสงค์ ข อความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ เ ทศบาลเมื อ งกระบี่ ข อใช้ ที่
ราชพัสดุแปลงหมายเลข กบ.4 เนื้อที่ 0-1-63.6/10 ไร่ เพื่อก่อสร้างที่ทา
การชุมชนเมืองเก่าพัฒนา การขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข กบ.4 เป็น
หนังสือของชุมชนเมืองเก่าพัฒ นา ซึ่งได้รับการจัดตั้งและประกาศให้ เป็น
ชุมชน ซึ่งอยู่ ในความดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่ ในการดาเนินการหรือ
กิจกรรมของชุมชน และได้ใช้อาคารของประธานชุมชนคนเก่าเป็นที่ทาการ
ชุมชน แต่เกิดความคับแคบและไม่สามารถขยายพื้นที่ให้ กว้างได้ และได้
ตรวจสอบพื้นที่ ที่ขอใช้ 1 งาน 63.6 ตารางวา แต่เนื้อที่ ที่ชุมชนใช้จริงๆ
59.2 ตารางวา ส่วนที่เหลือแจ้งว่าให้ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ไว้ใช้สาหรับ
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ๆ แบ่งให้ใช้เป็นส่วนของบ้านตามเอกสาร (สร.9) แต่
ไม่ได้เป็นตัวบ้านเรือน และมีที่ว่างที่ติดกับของโรงรถประมาณ 1 งาน 63
ตารางวา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- พื้นที่ ที่ชุมชนใช้ได้จริงๆ คือ 5 X 28 เมตร โดยประมาณ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
- ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้บ้านสรรพากรยังมีคนใช้อยู่ไหม
รองนายกเทศมนตรี
เพราะแต่ก่อนทางเราได้ขอให้ทางโรงเรียนไป แต่เขาไม่ให้ บอกว่ายังมีเจ้าพนักงาน
ใช้อยู่ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไร
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล ปัจจุบันมีการใช้งาน มีคนอยู่ แต่ถ้าหากจะก่อสร้างเพิ่มเติมทางเขาไม่ให้
ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม หากเป็นการทาแปลงเกษตรสามารถทาได้
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ให้ลองขอประสานดูในนามเทศบาล ในส่วนของที่จะสร้างชุมชน ส่วนอีก
ทีใ่ ห้ประสานภายในว่าจะขอท้าการเกษตร กว้าง 5 ม. ยาว 28 ม.
มอบกองสวัสดิการ ประสานคุยกับสรรพากรว่าเห็นด้วยหรือ ไม่อย่างไร
และไปประสานทางราชพัสดุ

เรื่องแนวทางการด้าเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงามถนน
ต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่ (ส้านักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ เรื่องแนวทางการดาเนินงานในการรักษาความสะอาดและความสวยงาม
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดศาลากลางจังหวัด
กระบี่ อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยเสด็จ
เส้นทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ถึงศาลากลางจังหวัดกระบี่ ซึ่งปรากฏ
ว่าถนนและสองข้างทางเสด็จมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดและความ
สวยงาม ได้รับ คาชมจากผู้บริห ารกระทรวงมหาดไทย และประชาชนทั่วไป เป็น
อย่างมากนั้น ฉะนั้น เพื่อให้ถนนและสองข้างทางถนน จากท่าอากาศยานนานาชาติ
กระบี่ – ศาลากลางจังหวัดกระบี่ – สามแยกเข้าบ้านพักจวนผู้ ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม
มีความยั่งยืน เป็นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจังหวัดการบริหารจัดการขยะ
มูล ฝอยชุม ชน “จั งหวัด สะอาด” ตลอดจนทั้ งเป็น การตอบสนองนโยบาย Krabi
Goes Green ของจังหวัดกระบี่และจะได้พัฒ นาเป็นถนนต้นแบบสะอาดจังหวัด
กระบี่ จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และโรงเรียน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ได้ดาเนินการตามแนวทางการดาเนิน งานใน
การรักษาความสะอาดและความสวยงามถนนต้นแบบสะอาดจังหวัดกระบี่ ดังนี้
1. การดู แ ลรั ก ษาความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้อ ยและความสะอาดของถนนและ
สองข้างทาง รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นประจาทุกสัปดาห์
2. การดูแลบริเวณเกาะกลางถนนในการตัดตกแต่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม
3. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของทุกหน่วยงานเป็นประจาทุกเดือน
4. การดู แ ลรั ก ษาความสะอาดในการทิ้ งขยะ โดยให้ มี ถั ง ขยะให้ เพี ย งพอกั บ
ปริมาณขยะ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแนะนาให้ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะก่อนนาขยะมาทิ้งลงถังขยะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการและรายงานผลการดาเนินการพร้อมรูปถ่ายให้
จังหวัดกระบี่ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
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- เส้นทางถนนอุตรกิจ มีคนรับผิดชอบในเส้นทางนี้อยู่ 3 งาน
คือ กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเทศกิจ
- กองช่าง ดูแลเรื่องถนน เกาะกลางถนน ทางเท้าฝากท่านปลัด
ให้ทาหนังสือถึงกองที่รับผิดชอบ เส้นทางนี้เป็นถนนสาคัญที่เสด็จพระราช
ดาเนิน ให้เป็นถนนสายตัวอย่าง และโครงการต้นแบบของความสะอาด
1.กองช่าง มีหน้าที่ ที่จะต้องทาอะไรบ้าง
2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ที่จะต้องทาอะไรบ้าง
3.ทาง ส านั ก ปลั ด เทศบาล มี ห น้ าที่ ที่ จ ะต้ อ งท าอะไรบ้ า ง ที่ ดู แ ลเรื่อ ง
สัญญาณไฟจราจร และทางเทศกิจมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้ให้มีความ
เรียบร้อย
ฝากท่านปลัดช่วยดู เรื่อง
1. การดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด ของ
ถนนสองข้ า งทางรวมทั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ เป็ น ประจ้ า
ทุกสัปดาห์ (มอบหมายงานรักษาความสงบเรียบร้อย)
2. การดู แ ลบริ เ วณเกาะกลางถนนในการตั ด แต่ ง ให้ เ ป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยและความสวยงาม (มอบกองช่าง)
3. การดูแลรักษาความสะอาดในการทิ้งขยะ โดยให้มีถังขยะให้เพียงพอ
กับปริมาณขยะ รวมทั้งจะต้องแนะน้าให้ประชาชนรู้จักการคัดแยก
ขยะ ก่ อ นน้ า ขยะมาทิ้ ง ลงถั ง ขยะ (มอบกองสาธารณ สุ ข และ
สิ่งแวดล้อม)
4. ส่วนในเรื่ องของ Big Cleaning Day ค่อยมาปรึกษาหารื อ อีกครั้ ง
หนึ่ง

เรื่ อ งขอเชิ ญ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการรณรงค์ ส ร้ า งกระแส 3 อ. จั ง หวั ด กระบี่
ประจ้าปี 2560 (กองสวัสดิการฯ)

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล - กิจกรรมการรณรงค์สร้างกระแส 3 อ. จังหวัดกระบี่ ประจาปี 2560
ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม ของทางสาธารณสุขจังหวัดขอความร่วมกับทางเทศบาลเมืองกระบี่ มีการ
แบ่งกิจกรรมอยู่ 3 ส่วน คือ
การแข่งขันแอโรบิคจะมีในช่วงเช้า มีพิธีเปิด 10.00 น. ส่วนช่วงเย็น
จะเป็นการรณรงค์สร้างกระแส 3อ. เชิญ อสม. ต่างๆ เข้ามาในเขต
เทศบาล ร่วมกันออกกาลังกายแบบแอโรบิค ทาง สสจ.ได้มีการตั้งร้าน
จาหน่ายอาหารเพือ่ สุขภาพ
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ส่วนช่วงเย็นจะมี โครงการเทศบาลพบประชาชน เป็นการแสดงของ
นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ของเทศบาล หลั ง จากนั้ น พิ ธี เ ปิ ด จะประมาณ
19.00 น.
ส่วนของโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยทาง สสจ. ได้ประสานและ
ขอความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองกระบี่ ในเรื่องของงบประมาณ
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการร่วมกิจกรรม
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

แจ้งทาความเข้าใจว่า งานต่างๆ จริงๆ เป็นงานของเทศบาลทั้งหมด เพราะ
ทางเทศบาลรับผิดชอบหมด ทั้งโครงการ งบประมาณ การดาเนินการ ช่วง
รายละเอียดที่ต่อจากช่วงเช้า ซึ่งได้ประชุมมา มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ทุกโรงเรียน ทากิจกรรมการแสดงที่ลานวัฒนธรรมลอยน้า การตั้งร้านค้า
ของทุ ก โรงเรี ย น ชุ ม ชน 3อ. 2ส. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กระบี่ ม อบให้
นายอาเภอ และท่านนายกกล่าวรายงาน ในส่ วนของช่วงเช้านายแพทย์
สาธารณสุขเป็นประธาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มกล่าวรายงาน ส่วนในตอนค่าจะ
เป็นของเทศบาลโดยแท้ มีท่านนายกเป็นประธานพิธี
- ได้ ท าก าหนดการใหม่ โดยให้ ท างส านั ก ปลั ด แจ้ ง ทาง สมาชิ ก สภา
เทศบาลทุกคน เพราะที่ส่งทีแรกจะมีแค่ช่วงเย็น และให้ท่าน ผอ.กอง
ต่างๆ ช่วยแจ้งประสานหัวหน้ากอง/ฝ่าย ทุกส่ วนด้วยว่า งานทั้งหมด
เป็นของเทศบาลทุกช่วง ทั้งวัน
รับทราบ

เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการด้าเนินงานของ
เครือข่าย” (ส้านักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการดาเนินงานของ
เครือข่าย” เช่นโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการประเมิน
สานักงานสีเขียว โครงการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้
กาหนดการจั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร ถอดบทเรีย นการด าเนิ น งานของ
เครือข่าย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ได้เชิญท่าน
นายกและเจ้าหน้าอีก 2 คน เข้าร่วม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
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ถอดบทเรียนการดาเนินงานของเครือข่าย มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

ถอดบทเรียนการดาเนินงานของเครือข่าย เป้าหมายคือ ต้องการให้คนที่
เราได้รับรางวัลไปร่วมชี้แจงในเรื่องที่ได้กาหนดหลายๆ ข้อ ตามโครงการ
คือเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเขาจะคัดเอาเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะ
ในลาดับที่ 1 2 3 เป็นต้น ไปพูดบรรยายให้เขาฟัง
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ควรจะให้กองสาธารณสุขไปประสานว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร ส่วนทาง
เทศบาลของเราจะต้องทาอย่างไร และจะได้รับความรู้ในเรื่องของอะไรบ้าง
จะได้พิจารณาว่าจะมอบหมายให้ใครไป
มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสานสอบถาม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการด้าเนินงานของเครือข่าย” มีรายละเอียด
เป็นอย่างไร จะต้องด้าเนินการอย่างไร ความรู้ทจี่ ะได้รับจากการประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
- เรื่ อ งของบ่ อ ขยะ ได้ เซ็ น หนั ง สื อ ไปแล้ ว ที่ มี ก ารปู ผ้ า ยาง
ดาเนินการ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเครื่ อ งจั ก ร ต้ อ งเตรี ย มการรอไว้ ได้ เลย ประสานกั บ ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เร่งหาผู้ร่วมทุน เร่งประกาศ ส่วนเรื่องงบประมาณในเรื่องของการดูแล
การกาจัดขยะจะขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย
- เรื่ อ งของตลาดซิ ตี้ ที่ ได้ มี ก ารขออนุ มั ติ กู้ เงิ น จากการประชุ ม สภา
เทศบาลไปแล้ว ให้เร่งดาเนินการ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
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- ขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสภา ได้ประสานกับทางสถานธนา นุบาล ว่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีการกู้เงินที่จะนาเข้าสภา ในเดือนมีนาคม
จะต้องมีการประชุมสภา ขอเรียนทุกส่วนราชการว่าหากมีเรื่องอะไรที่จะ
เข้าสภา ให้เตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการ เงิน การ
แก้ไขคาชี้แจงหรืออะไรต่างๆ
- ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา ได้มีกรณีที่ทางสมาชิกแสดง
ความคั บ ข้ อ งใจ แสดงความอึ ด อั ด มาก ซึ่ ง วั น นั้ น ปลั ด เทศบาล
นายกเทศมนตรี ได้อธิบายแต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ดี มีอยู่ 4 ประเด็น
1. การไม่เข้าประชุมสภาของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าประชุมแล้วไม่
อยู่จนจบการประชุม
2. งานล่าช้า
3. ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ การประพฤติมิชอบ
4. การแก้ไขในญัตติ มีการแก้ไขหลายๆ ครั้ง
5. ไม่แนบรายละเอียดในญัตติ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธาน ในการติดประกาศต่างๆ ท่านนายกเคย
ถามว่า มีความล่าช้าหรือไม่ ผมเช็คกับผู้ปฏิบัติและในตอนนี้ความล่าช้าของ
เรามีอยู่จริง และได้ประสบกับตัวเอง เคยไปรับรองที่ดินของเขาแปลงหนึ่ง
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เขาให้มา 2 แผ่น ติดประกาศที่อาเภอเมือง และ
ที่ดิน ขอเจ้าของเรื่องบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปดาเนินการให้ และอยากทราบ
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ว่าหน่วยงานของเรากับข้างนอกเป็นอย่างไร ได้ไปติดต่อกับที่ดินที่เขาติด
ประกาศให้ทางเจ้าหน้าที่ ที่เขารับเรื่องไป ปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ 15
นาที ได้ส่งเรื่องให้ทางปลัดอาเภอเซ็นและส่งกลับมาให้ผ ม ผมได้นาเรื่องนี้
มาให้ ทางสานักปลัด ในวันที่ 10 วันนี้วันที่ 16 เรื่องยังไม่ถึงผม และได้
ปรึกษาคุยกับท่านรองปลัดกิจจา ถ้าหากว่าจะแก้ไขตรงนี้ จะทาอย่างไร
เพราะขั้นตอนยังล่าช้า ติดประกาศ เป็น 10 วันช้าเกินไป อยากให้ท่านรอง
ปลัดกิจจาช่วยเสนอนิดหนึ่งในฐานะที่รับเรื่อง
นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

ผมเสนอให้มีการมอบอานาจ ถ้าหากปลัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่แทน เซ็นกันได้
ถ้าหากจะไปที่ท่านรองสุรเดชาได้ก็ต่อเมื่อผมและปลัดไม่อยู่ หรือผม ปลัด
และท่านรองสุรเดชาไม่อยู่ให้ไปที่ท่านนายก เพื่อให้การดาเนินงานสั้นลง
ลดขั้นตอน ผมขอเสนอ และขอความร่วมมือเหมือนที่ท่านปลัดพูดเมื่อ
สักครู่
1. หากมีการประชุมสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอความร่วมมือให้ฟังจนครบ
จบการประชุมเว้นแต่ติดธุระจาเป็น
2. มีการแก้ไขรายละเอียดในญัตติหลายครั้ง
3. ขอความร่วมมือถ้าหากมอบหมายภารกิจใครไปแล้ว ขอความกรุณา
มอบภารกิจและชี้แจง บางกองส่งไปแล้วตอบคาถามผมไม่ได้
4. งานพิธีต่างๆ ที่ไปร่วมงาน กิจกรรมต่างๆ ไม่ค่อยเข้าร่วม
5. การไม่อยู่เวร เรื่องยังไม่ถึงปลัดจนถึงในทุกวันนี้
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ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- การเซ็นมอบอานาจที่ท่านรองปลัดกิจจาพูดเมื่อสักครู่นี้ ไม่ต้องมีการ
ออกคาสั่งก็สามารถเซ็นได้ โดยปกติเรื่องที่พูดไปเป็นของกองช่างกับกอง
คลัง รองปลัดกิจจาไปราชการ เขาก็ให้ผม และได้เซ็น ปลัดและรองปลัด
สามารถเซ็นได้
- เรื่องการแต่งกายชุดกากี และชุดขาวขอให้ใส่ด้วย เพราะได้ทาหนังสือ
ขอความร่วมมือส่งไปยังกองต่างๆ แล้วยังไม่ปฏิบัติกัน
- ส่วนเรื่องการอยู่เวรในเทศบาลเอง ผู้อยู่เวรไม่ค่อยอยู่ปฏิบัติหน้าที่กัน
ไม่ ค่ อ ยอยู่ กั น รวมถึ ง คนตรวจเวรถ้ า มี เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ เกิ ด ขึ้ น จะ
เดือดร้อนกัน ขอวิงวอนด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนถ้าพูดเรื่อง
เครื่องแบบกากีชุดขาว ถ้าพูดถึงการอยู่เวรก็ต้องปฏิบัติครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ค่อยมีปัญหา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในเรื่องงานต่างๆ ประกาศต่างๆ จานองหรืออะไรก็แล้ วแต่ไม่
แต่จะมีบางเรื่อง เช่นถ้าเป็น สค.1 ต้องมาที่ผม แต่ถ้าออกจากแบ่งแยก
โฉนดที่ดินไม่ต้องมาถึงนายก เพราะเป็ นเอกสารที่ชัดเจนอยู่แล้ ว และมี
หลายๆ อย่างที่ต้องช่วยกันดู

18
- การจัดซื้อจัดจ้างยังล่าช้าในการเบิกจ่าย ใบเสร็จ การแก้ไขอะไรต่างๆ
ทางสภาเทศบาลเขาเอาจริง เริ่มเล่นงานเราแล้ว
- ใบเสร็จออกมาแล้ว หลายๆ เรื่อง จะตั้งกรรมการสอบ
- คาสั่งจากผู้ บังคับบัญ ชา ตามลาดับชั้น หากไม่ทาควรใช้วินัยกันบ้าง
เรื่องการสั่งการ หากไม่ทาให้ปลัดรายงานให้ท่านนายกทราบ จะมีผล
ตอนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การทางานให้ลดขั้นตอนการทางาน การมีส่วนร่วมจิตสาธารณะ การ
ทางานทุกเรื่องควรหาความรู้ให้จริง
- กระทรวงพลั งงาน ต้องการสร้างความมั่น คง พลั งงานเป็นสิ่ งส าคัญ
กระบี่ตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน
มติที่ประชุม

- ประกาศต่างๆ จ้านองหรืออะไรก็แล้วแต่ มอบอ้านาจปลัดเทศบาล
หรือรองปลัดเทศบาล สามารถเซ็นได้ แต่จะมีบางเรื่อง
เช่นถ้าเป็น สค.1 ต้องมาที่ท่านนายก
- การจัดซื้อจัดจ้างยังล่าช้าในการเบิกจ่าย เร่งด้าเนินการ
- การท้างานให้ลดขั้นตอนการท้างาน การมีส่วนร่วมจิตสาธารณะ
- โรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ลองไปดู
- ส่ ว นเรื่ อ งโครงการต่ า งๆ ใน internet Pinterest มี ร ายละเอี ย ด
อะไรต่างๆ ทุกอย่าง โครงการต่างๆ ฝากไว้เป็นความรู้ที่เราจะต้อง
ไปศึกษาหาข้อมูลต่อ
- เรื่องการสั่งการ หากไม่ท้าไม่ปฏิ บัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้ปลัดเทศบาลรายงานให้ท่านนายกทราบ จะมีผลตอนพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ
- เรื่องของการทุจริต ให้หยุดด้าเนินการด้วย
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เลิกประชุมเวลา 17.55 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

ลงชื่อ
(นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์)
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

