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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร ( ชั้น 3 ) สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
2. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี
3. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี
4. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
รองนายกเทศมนตรี
5. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
6. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
7. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
8. นายกิจจา กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล
9. นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง
10. นายศุภกร ศรีจันทร์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
11. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
12. นายธีรวุฒิ ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
13. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง
14. นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
15. นางแก้วตา ยงประเดิม
แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล
16. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
17. นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
18. นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
19. นายศุภโชค แซ่บ่าง
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
20. นายวิรัตน์ จุติประภาค
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
21. นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
22. นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23. นายวิระยุทธ เดชอรุณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
24. นางรวีวรรณ เต็มชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25. นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
26. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
27. นางสาวสุดาชล กาละวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
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28. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
29. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์
30. นางวิไล
กัลยาณปัทม์
31. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
32. นายวิริยะ เดชผล
33. นายณฐนนท์ สูทอก

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
2. นายก้องเกียรติ ตินตินันท์
3. นางศิวลัย
มีวัฒนะ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง
2. นายวิเชษฐ
มโนศรี

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายช่างโยธาอาวุโส

เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพพันธ์ 2560

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
รองนายกเทศมนตรี
2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพพันธ์ 2560 มี 18 หน้า ให้ทุกท่านดูรายละเอียด
และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุม
แห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ 3 …
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
เชิญกองช่างได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้ติดตามงานที่
ผู้อานวยการกองช่าง ได้รับมอบหมาย ดังนี้
- งบซ่อมแซมปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือขนาบน้าตอหม้อ ที่ชารุด อยู่ในส่วนที่
เราได้ของบประมาณไป 7,200,000 บาทนี้ด้วย ถ้าพูดถึงความเสียหายตอนนี้
ยังอยู่ในสภาที่ใช้งานได้ แต่จะซ่อมพร้อมกับเสาที่อยู่บริเวณริมเขื่อนทั้งหมด
- เรื่ อ งโครงการจัด ซื้อ เครื่ องจัก ร ที่มี งบประมาณ 22,500,000 บาท ได้ส่ ง
รายละเอีย ดให้ ค ณะกรรมการราคากลางและ คณะกรรมการตรวจการจ้า ง
รวมถึงมีการขอบุคลากรไปร่วมพิจารณา ในขั้นตอนต่อไปเป็นการรอดาเนินการ
- เรื่ อ งเตรี ย มเพื่ อ การรั บ การของบประมาณ ควรเตรี ย มความพร้ อ มอย่ า งไร
สามารถเตรียมความพร้อมได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากเตรียมพร้อมทุกเรื่อง มัน
คงยากเพราะไม่ทราบว่าเรื่องอะไรบ้าง งานบางอย่างพอผิดพลาดมันก็ไม่ใช่เรื่อง
สนุก
- โครงการสวนพฤกษาสวรรค์ 31 ล้านบาท เร่งดาเนินการเตรียมพร้อม เพราะได้
เสนอของบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนนี้จะมีแบบแปลนของเดิมอยู่แล้วพวก
shelter อะไรต่างๆ งบประมาณตามเดิมที่เราได้ประมาณการไว้แล้ว 31 ล้าน
บาท
- โครงการเส้นทางถนนสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขตเมือ ง 76,100,000
บาท 3 เส้นทาง คือ ถนนกระบี่เขาทอง ถนนมหาราช และ ถนนวัชระ ทางกอง
ช่างได้ดาเนิ นการเป็นการปูทับผิว จราจรเดิมทั้ง 3 เส้ นทางเป็น แอสฟัล ท์ติ ก
พร้อมตีเส้นจราจร
- วัฒนธรรมชุมชนอันดามัน 28 ล้านบาท ต้องเร่งและให้ทางกองช่างหรือทาง
เอกชนเขาช่วยออกแบบให้ ทางกองช่างได้ส่งแบบแปลนไปแล้ว และประสาน
กับ ทางเอกชนแล้ ว แต่เขาไม่ดาเนิ นการให้ ตอนนั้ นที่เขาได้ประสานกับทาง
เอกชนกระผมไม่ได้รับรู้ด้วย จะให้กระผมรับผิดชอบมันลาบาก เมื่อประสานกับ
ทางเอกชนกระผมไม่ทราบว่าจะให้ทางเอกชนรายไหนมาออกแบบให้ แต่พอ
ทางเขาไม่รับก็จะให้ทางกองช่างออกแบบให้ ทางกองช่างออกแบบไม่ทันการ
และทางกองช่างเองไม่มีความรู้เรื่องตกแต่งภายในต่างๆ ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้
/โดยเฉาะทาง…
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โดยเฉาะทางในการทา และได้ส่งแบบแปลนคร่าวๆไปแล้ว ส่วนรายละเอียดเมื่อ
ได้รับผู้รับจ้างต้องให้เขาทาเสนอแบบแปลน Shop Drawing แต่ละจังหวัดมาให้
ทางเราตรวจสอบ
- สวนพฤกษาสวรรค์ให้เปิดทางให้รถได้วิ่งสัก 1 เลน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนไป
ก่อน ส่วนนี้ได้สั่งการให้ทางกองช่างไปดาเนินการบางส่วนแล้วแต่ไม่สามารถ
เปิดทางได้ในช่วงนี้ เพราะเครื่องจักรยังไม่พร้อมใช้งานอยู่ในสภาพทรุดโทรม
มาก และเหลือรถแม็คโคร 1 คัน แต่ต้องเอาไปใช้ที่บ่อขยะ อีกคันหนึ่งกาลังรอ
ซ่อม เรื่องของการซ่อมบารุงก็ลาบากเพราะเงินที่กว่าจะออกล่าช้า บริษัทที่จะ
มาซ่อมให้เขาก็ไม่ค่อยรับจ้างเพราะต้องรอเงิน
- เรื่ อ งการดูแ ลบริ เ วณเกาะกลางถนนในการตั ด แต่ ง ให้ มี ค วามเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยและสวยงาม ทางกองช่างได้จ้างคนเพิ่มตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องหญ้ารก
และได้มีแนวคิดในการตัดแต่งต้นมะฮอกกานีและจะเว้นพุ่มไว้ด้านบน เพราะลด
การคลายน้าของต้นมะฮอกกานีไม่อย่างนั้นแล้วต้นมะฮอกกานีอาจจะตาย ชั้น
ล่างของเกาะกลางถนนจะเป็นดินที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ขอบคุณครับ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านนายกเทศมนตรี งานที่ได้รับมอบหมายอาจจะมีปัญหา
2 –3 เรื่อง คือ
1. เรื่องวัฒนธรรมชุมชนอันดามัน 28 ล้านบาท ซึ่งทาง
ผอ.ช่าง ได้แจ้งว่าให้ ทางเอกชนเขาช่วยออกแบบให้ แต่เขาปฏิเสธในการ
ออกแบบ พอทางเอกชนก็จะส่งต่อมาให้ทางกองช่างออกแบบ แต่ทางกกอง
ช่างไม่มีข้อมูลที่จะออกแบบและทางกองช่างเองไม่มีความรู้เรื่องตกแต่ง
ภายในต่างๆ ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้โดยเฉาะทางในการทา
2. เรื่องเตรียมความพร้อมเพื่อการรับการของบประมาณ ส่วนนี้กระผม
เห็ น ด้ว ยกับทาง ผอ.ช่า ง ว่า แต่ถ้า หากเตรียมพร้อมทุ กเรื่อ ง มัน คงยาก
เพราะไม่ทราบว่าเรื่องอะไรบ้าง
3. สวนพฤกษาสวรรค์ให้เปิดทางให้รถได้วิ่งสัก 1 เลน เพื่อแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน ก็ดาเนินการแล้วบางส่วนแต่เครื่องจักรยังไม่พร้อมไม่สามารถ
ดาเนินการ เพราะเครื่องจักมีสภาพชารุดทรุดโทรม ทั้งหมดนี้คือในส่วน
ของกองช่าง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ในส่วนของเครื่องจักร ที่บ่อฝังกลบขยะให้ทางคุณบรรจบและ
คุณอภิรักษ์ประสานสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะ
ต้องเร่งดาเนินการ ถ้าหากว่าเราทาในส่วนของเครื่องจักรนี้ได้เขาจะมีการ
/ลงนาม…

5

-

-

-

-

-

ลงนามในวันจันทร์และเสร็จเรียบร้อยแล้วจะประกาศภายใน 3 วัน
งบประมาณ 22 ล้านบาท ประมาณวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2560 จะมี
การประกาศลงเว็บไซต์เพื่อดุว่ามีบุคคลคัดค้านอะไรหรือไม่
ส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง e – auction และการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ที่ต้องให้
เสร็จคือ 25 เมษายน 2560 ถ้าหาก 25 เมษายน ไม่มีการลงนามในสัญญา
หมายความว่ า ตกทุ ก โครงการ เพราะของเราก็ ต กไปแล้ ว หลายโครงการ
โครงการ 31 ล้านบาทก็ตกไป มาตรฐานครุภัณฑ์ของรถแม็คโคร รถแทร็กเตอร์
มีในระเบียบ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม และอย่าให้ผิดพลาดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของ
การเสียหายชารุดของเครื่องจักรอีกต่อไป
โครงการเส้นทางถนนสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขตเมือง 76,100,000
บาท 3 เส้นทาง ทางกองช่างเร่งดาเนินการเขียนแบบพร้อมทั้งประมาณการ
เพื่อที่จะเสนอได้ทันท่วงที
วัฒนธรรมชุมชนอันดามัน จะมีบุคคลหลากหลายสัญชาติทั้งไทย จีน มุสลิ ม
คริสต์หลายๆศาสนา ส่วนนี้จะก่อสร้างบริเวณข้างๆบ่อบาบัดน้าเสีย ในส่วนนี้
ได้งบประมาณมานานพอควรแล้ว และต้องเตรียมโครงการไว้ จะเขียนแบบ
โครงการอย่างไรค่อยมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
สวนพฤกษาสวรรค์ให้เปิดทางให้รถได้วิ่งสัก 1 เลน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนไป
ก่อน (เครื่ อ งจักรอยู่ ในสภาพไม่พร้อ มใช้งาน) ทางแขวงการทางกระบี่ไม่ มี
เครื่องจักร ส่วนทางหลวงชนบทมี แต่ไม่สามารถติดต่อขอยืมได้
โครงการเชื่อมโยง 3 ประเทศ มีประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ให้ศึกษาดู
ว่าของเราจะนาเรื่องอะไรไปเสนอบ้าง อย่างที่ทราบคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม ได้
ประสานกับทางท่านรองชาญณรงค์ ว่าถนน 3 สายหลักๆ มี ถนนอุตรกิจ ถนน
มหาราช และถนนวั ช ระ หากว่ า สามารถเชื่ อ มโยงกั น แล้ ว คิ ด ว่ า จะมี ค วาม
สวยงาม ปรั บภูมิทัศน์เปลี่ ยนต้นไม้ส ลับ กับ ไม้ดอกไม้ประดับ บ้าง ทาให้ สีสั น
สวยงามแลดูน่าพักผ่อน งบประมาณ 30 ล้านบาท คงจะต้องไปดูในส่วนของ
รายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และสามารถเชื่อมโยงได้การท่องเที่ยวของ อินโดนีเซีย
และมาเลเซียได้

นางสาวรัตติกาล เครือหลี
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง - การจัดซื้อจัดจ้างทุกเรื่องยังล่าช้าในการเบิกจ่าย ส่วนนี้ทางกองคลังได้ประชุม
เรื่องการลดขั้นตอนในการดาเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2560 ทางพัสดุและทรัพย์สินประชุมลดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างจาก
23 วันให้เหลือ 13 วัน วิธีการดาเนินการจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังนี้
/1.กองส่งเอกสาร…
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1. กองส่งเอกสารขออนุมติจัดซื้อจัดจ้าง (มือ) พร้อมใบเสนอราคา โดยเจ้าหน้าที่
พัสดุตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้อานวยการกองคลัง อนุมัติ ระยะเวลา 3-5 วัน
ขอปรับปรุงเป็น 3 วัน
2. ส่ ง เอกสารกลั บ ให้ ก องท ารายงานขอซื้ อ ขอจ้ า ง LAAS ระยะเวลา 1-2 วั น
ระยะเวลายังคงเดิม
3. กองส่งเอกสารขออนุมติจัดซื้อจัดจ้าง LAAS กลับให้งานพัสดุตรวจสอบพร้อม
เสนอผู้อานวยการกองคลังอนุมัติในระบบ ระยะเวลา 2-3 วัน ขอปรับปรุงเป็น
2 วัน
4. เจ้าหน้าที่พัสดุรับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง LAAS คืน จากผู้อานวยการ
กองคลัง เพื่อทาบันทึกข้อตกลงระยะเวลา 1 วันยังคงเดิม
5. เมื่อเจ้าที่พัสดุทาบันทึกข้อตกลงเรียบร้อย เสนอผู้อานวยการกองคลัง เพื่อเป็น
พยาน และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ระยะเวลา 2-5 วัน ขอปรับปรุงเป็น
1 วัน โดยขอไม่ผ่านผู้อานวยการกองคลัง
6. เอกสารกลั บ ลงมาที่ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ พิ ม พ์ ใ บตรวจรั บ เพื่ อ ส่ ง กลั บ ให้
คณะกรรมการตรวจรับเซ็นตรวจรับ และเก็ บลายมือชื่อ ผู้ ขายหรือผู้ รับจ้า ง
ระยะเวลา 3-5วัน ขอปรับปรุงเป็น 3 วัน
7. รั บ ใบตรวจรั บ คื น จากกอง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง เสนอ
ผู้อานวยการกองคลังและผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขายหรืผู้รับจ้างระยะเวลา 2 วัน ขอปรับปรุงเป็น 1 วัน
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในส่วนนี้ภายใต้กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง คิดว่าสามารถทาให้เร็วมาก
น้อยเพียงใด เฉพาะส่วนที่มอบอานาจให้ปลัดเทศบาล เอกสารต่างๆ ขึ้นกับ
รองนายกที่รับผิดชอบ แต่พอจะเซ็นเช็คและฎีกาไปที่ท่านรองสุรเดชายังมี
อยู่ 2 ทาง แต่ในส่วนนี้มันจะทาให้การทางานเร็วขึ้นบ้างหรือไม่ในเฉพาะ
ส่วนนี้ที่อยู่ภายใต้เอกสารที่ถูกต้อง

นางวิไล กัลยาณปัทม์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ในส่วนนี้ถ้าหากมีการเปิดเรื่องได้เร็วขึ้น คิดว่าเร็วขึ้นในการที่จะตรวจสอบ
เอกสารใบตรวจรับแต่ละกองผู้อนุมัติไม่ใช่ผู้บริหารคนเดียวกัน ในการออก
เช็คหากไม่เกิน 10,000 บาท สามารถเขียนเช็คได้เลย ส่วนการเสนอเช็ค
วงเงิ น ต่ ากว่ า 10,000 บาท การเสนอนั้ น แตกต่ า งกั น เวลาเสนอเช็ ค
บางครั้งเสนอได้แค่เช็คแต่ส่วนใบตรวจรับต้องนาออกมาเสนอใหม่อีกครั้ง
จากการตรวจสอบของ สตง. ได้รับการท้วงติงจากผู้ตรวจสอบว่าลายเซ็นใน
เอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ตรวจสอบฎีกาไม่มีความละเอียดรอบคอบในการ
/ตรวจสอบ…
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ตรวจสอบ เอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วนก็เบิกจ่ายแล้ว เป็นต้น
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

ส่วนนี้แค่วงเงิน 10,000 บาท ถ้าหากเกิน 10,000 บาท ต้องกลับไปที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละกองที่จะต้องเซ็น หากนาขึ้นมาข้างบนทันทีทางผู้ปฏิบัติ
จะเกิดปัญหาเรื่องเอกสารที่ผิดพลาด กระบวนการทั้งหมดในการเบิกจ่ายนั้นที่
ช้าคิดว่ามันไปล่าช้าอยู่ที่การตรวจรับอยู่ส่วนหนึ่ง ตอนนี้ได้ประสานคุยกันว่า
งานทุกงานทุกเรื่องเราจะให้บันทึกว่าตั้งแต่ต้น มาขั้นตอนที่ 1 มาตั้งแต่วันที่
เท่าไหร่ ขั้นตอนที่ 2 ถึงวันที่เท่าไหร่อย่างไรเป็นต้น สามารถตรวจสอบได้ว่ามัน
ล่าช้าตรงไหนเพราฉะนั้นทุกวันนี้ที่บอกว่าช้าบ้าง บางฝ่ายบอกไม่ช้าบ้างก็เกิด
การเถียงกัน และจะได้รู้ว่าขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนฝ่ายไหน กองไหนจะเป็นคน
ที่ล่าช้า การที่จะดูว่าให้ใครรับผิดชอบมันต้องมีหลักฐาน ต่อไปนี้ทุกเรื่องจะต้อง
มีบันทึกว่าส่งให้ใครวันที่เท่าไหร่ แล้วเสร็จวันที่เท่าไหร่ แก้ไขวันที่เท่าไหร่ลอง
ปฏิ บั ติ แ บบนี้ สั ก พั ก หนึ่ ง จะได้ รู้ ว่ า ขั้ น ตอนที่ ช้ า จริ ง ๆ อยู่ ต รงไหน ต้ อ งการ
ปรับปรุงไม่ได้ให้ทากัน
- ส่วนที่ลดขั้นตอนในการทางานที่กล่าวมา จาก 23 วัน เป็น 13 วัน ก็จะดีขึ้นแต่
ส่วนของเช็ควงเงิน 10,000 บาท จะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามผลอีกครั้งหนึ่ง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ในส่วนของเช็ควงเงินจานวน 10,000 บาท ถ้าหากจะให้มากกว่า
10,000 บาท ได้หรือไม่ เพราะเงินจานวน 10,000 บาท ดูๆ แล้วยังน้อย

นายกิจจา
กาละวงศ์
จากการปฏิบัติเท่าที่ทราบและเห็นมาจากการทางานดีขึ้น แต่จากการดูแล้ว
รองปลัดเทศบาล
คือเช็คจะต้องลงไปเร็ว เมื่อมาที่รองปลัดและปลัดเทศบาลคงไม่ช้า แต่ในส่วนของ
การรับมอบเงิน 50,000 บาท กระผมไม่ปฏิเสธเพราะเป็นอานาจที่ท่านจะมอบแต่
ในส่วนโครงสร้าง ของครุภัณฑ์อยากจะให้ทางผู้บริหารได้รับรู้ แต่ถ้าซื้อครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างต้องให้คณะผู้บริหารรับรู้โดยเฉพาะรองนายกฯ ทั้ง 3 ท่าน ที่กากับดูแล
กองต่างๆ จะได้ทราบว่าขั้นตอนต่างๆ ไปถึงไหนแล้ว หากมาติดค้างที่รองปลัดและ
ปลัดเทศบาลได้ แต่หากถึงวันเวลาจริงแล้วท่านคณะผู้บริหารจะไม่ทราบรายละเอียด
เว้นแต่จะมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น

/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- สรุปงานปกติที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ประสานดาเนินการในส่วนของตรงนั้นให้
แล้วเสร็จ ในส่วนของเช็คให้เสนอขึ้นมาเหมือนเดิม เพราะถ้าหาก
ผู้บริหารไม่เซ็นเช็คไม่ได้อยู่ดี ก็ผิดระเบียบฯ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ในกรณีที่ทางกองคลังชี้แจง เป็นกรณีที่ทางกองคลังลดขั้นตอนในการ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังมีส่วนหนึ่ง คือส่วนของราชการต้องทาความเข้าใจ
พร้อมกัน และจะขอเชิญประชุมผู้ที่ทาหน้าที่พัสดุและผู้ที่ทาหน้าที่การเงินของ
ส่วนราชการมาร่วมฟังแนวทางที่ ผู้อานวยการกองคลังพูดอาจจะมีประเด็นที่จะ
เพิ่มเติมภายใต้การแลกเปลี่ยน จะได้ทาความเข้าใจพร้อมกัน
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เรื่องการแก้ปัญหาการเบิกเงินล่าช้าก็เห็นด้วย วันนี้ขอฝากไว้ 2 เรื่อง มีการ
รองนายกเทศมนตรี
ร้องเรียนผ่านกระผมมาว่า
1. เรื่องของงานที่เบิกจ่ายเป็นงบค่าจ้างบางคน 2-3 เดือนยังไม่ได้เงินในส่วนนี้
เพราะเขาต้องกินต้ องใช้ ควรจะมีแบบฟอร์มหรืออะไรก็ แล้ว แต่บางครั้งบาง
คราวไปตามเรื่อง เรื่องก็ยังไม่ส่ งมาจากที่ต่างๆ ทาเสี ยให้ เสร็จทาเสี ยให้ จบ
เพราะเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของคนงานสาหรับเขามีคุณค่ามีความหมาย
กับชีวิตเขามาก
2. นายรุ่งอรุณ รุ่งสกุล ได้เสียชีวิตไปแล้ว 1 ปี เงินค้าประกัน 6 พันบาทจะเบิก
อย่างไรก็เบิกไม่ได้ช่วยตามช่วยดูให้ด้วย
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

กรณีผู้รับจ้างเหมา จะมีการตรวจรับการทาเอกสารส่วนหนึ่งจะล่าช้า เรื่อง
เอกสารจริง เพราะต้องประกอบเอกสารแต่ละเดือน แต่คนที่ทางานเขาคิด
ว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนแล้วจะได้รั บเงินทันที ส่วนหนึ่งที่ล่าช้าก็
มาจากกองนั้นๆ ประกอบเอกสารไม่เสร็จก็ส่ งฎีกาไม่ได้ ต้องประสานกัน
ทั้งหมดทั้งกองคลังและทุกส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล 1. โครงการร้อยมือสร้างเมือง ยื่นเสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ภาคใต้ตอนบนจานวนเงินเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขอไป 10 ล้านบาท เป็น
11 ล้านบาท ทางกองสวัสดิการสังคมกาลังดาเนินการรวบรวมเอกสารและ
คาดว่าสั ปดาห์ห น้าจะส่ งให้ทางกองช่าง ประมาณการในส่ ว นที่เป็นงาน
ก่อสร้างส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์อย่างเช่นรถยนต์ ต้องตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับสเปค และกาลังดาเนินการ
/2.โครงการ…

9
2. โครงการปลูกผักยุคใหม่ ผักสวนครั วตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แบบการปฏิบัติงานอยู่ในช่ว งเดือน มิถุนายน ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการเตรียม
โครงการ โดยที่ท่านประธานได้แจ้งว่าให้ไปดูใน internet ได้มอบหมายให้ทาง
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดาเนินการแล้วและประสานคุยกับทางวิทยากร
3. มอบให้ ประสานทางราชพัส ดุ ในส่ ว นที่จะสร้างชุ มชนเมื องเก่ า
พัฒนาประสานภายในว่าจะขอทาการเกษตร กว้าง 5 เมตร. ยาว 28 เมตร.
แล้วนั้นโดยท่านประธานเมืองเก่าพัฒนายังติดภารกิจยังไม่ได้นัดหมายวันเวลาที่
ชัดเจนแต่อย่างใด สัปดาห์หน้าจะเร่งติดตามประสานให้เรียบร้อย ในส่วนนี้เป็น
ของทางกองสวัสดิการสังคม ขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ให้ช่วยเร่งดาเนินการในส่วนของชุมชนที่จะทาการปลูกพืชผักสวนครัว
- ในส่วนธรรมาภิบาลปีนี้ยังไม่ต้องส่ง แต่ปีหน้าเราจะส่งของโรงเรียน
เทศบาล 3 ท่าแดง ว่าการปลูกพืช ปลูกในโรงเรียน ปลูกที่บ้านขยายไปถึง
ชุมชนต่อเนื่อง ต่อเนื่องอย่างไรให้เก็ บข้อมูล ฝากท่านปลัดเทศบาลช่วยดู
ในส่ ว นนี้ และทางกองวิ ช าการประสานผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดที่ ช่ ว ยท า
โครงการนี้เข้าประกวดในปีหน้า
ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ส่งโครงการประกวด
ธรรมาภิบาล เรื่องโครงการที่จะทาปุ๋ยและต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เริ่มต้น
ตั้งแต่เดือนไหนบ้าง และต้องเริ่มทาตั้งแต่ตอนนี้ได้แล้วจะได้ทันท่วงที

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

- ในส่วนของตัวชี้วัด ในเกณฑ์มีอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่เติมเล็กน้อย
ตัวชี้วัดของเดิมเราต้องมาดูมาทบทวนว่าเดิมทีของเราที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะทา
ให้ผ่านเกณฑ์ได้ไหมและเพิ่มเติมเข้าไป อยากจะให้เตรียมเรื่องนวัตกรรมไว้
ในตอนนี้ ปี 2561 เตรียมไว้ 2 เรื่อง ของกองสวัสดิการสังคมและกอง
สาธารณสุ ข ฯ จริ ง ๆ ควรเริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี นี้ ต้ อ งท าให้ เ ป็ น ระบบคิ ด ว่ า เรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องเงินทองพอควร เรายังตกในส่วนไหน ในเรื่องของเวลา
ในการพิจารณาเงินเดือน การเบิกจ่าย การโอนงบประมาณ ดูในส่วนนี้ให้
เสร็จ ถ้าเราทาได้ตามที่ตั้งไว้ก็ไม่มีปัญหา ขอฝากในส่วนนี้ไว้ด้วยครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ช่วยดูเรื่องของหลักเกณฑ์ ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ธรรมาภิบาลเราสอบตก
อีกส่วนหนึ่งคือ การพิจารณาเงินเดือน เดือนเมษายน 2560 คือในเดือน
หน้าที่จะถึง พิจารณาและส่งแบบฟอร์ม
- ในส่วนของที่จะสร้างชุมชนเมืองเก่าพัฒนาที่ประสานภายในว่าจะขอ
ทาการเกษตร กว้าง 5 เมตร. ยาว 28 เมตร. ช่วยรีบเร่งดาเนินการ
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นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล
- งบของการแก้ไขทางเท้า ของการซื้อขายสินค้าบนที่สาธารณะ บริหาร
จัดการอย่างไรให้มีพื้นที่ ให้มีสัดส่วน ในส่วนนี้ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
- โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เมืองกระบี่
CCTV งบประมาณ 6 ล้านบาท สานักปลัดเทศบาลดูแลดาเนินการในส่วน
ของรายละเอียด แผนที่ในเขตเทศบาล และจะประมาณราคากลางพร้อมทั้ง
สเปคของกล้อง
- เรื่องดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของถนน
สองข้างทางรวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นประจาทุกสัปดาห์ ในส่วน
นี้ มอบให้งานรักษาความสงบเรียบร้อยไปตรวจสอบและจัดเก็บป้ายต่างๆ
ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ป้ายจราจรต่างๆ เช่น ถนนตะกั่วทุ่ง ตรงป้ายที่มีคาว่า “หยุด”
เห็นเลือนๆ ไม่ค่อยชัดเจน ป้ายเหล่านี้หลายๆ จุดช่วยไปตรวจสอบดู ป้าย
ไหนที่มองไม่ค่อยชัดเจน จะเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ จะทาอย่างไรก็ได้ให้มันดีขึ้น
- เรื่องประกาศต่างๆ การจานองบ้าง ต่างๆ ออกโฉนดวางแนวเขต ให้
ทางกองช่าง ส่วนเรื่อง สค. 1 ให้มาที่นายก

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- เรื่องการสั่งการ หากไม่ทาไม่ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
ปลัดเทศบาลรายงานให้ท่านนายกทราบ ในส่วนนี้ทุกเรื่องได้ทาหนังสือ
แจ้ ง กองต่ า งๆ รวมถึ ง ที่ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลพู ด ในที่ ป ระชุ ม สภา
ทุกประเด็น ได้ทาหนังสือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ต่อไปเชิญกองการศึกษา

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
- ดาเนินการจัดทานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ปลูกผัก ไปปลูกที่บ้าน และนา
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา กลับมาขาย โรงเรียนเทศบาล 2 และ โรงเรียนเทศบาล 3 เรื่องของรั้ว
เรียนรู้ ได้ประสานพูดคุยกับผู้อานวยการโรงเรียนต่างๆ และดาเนินการ
ประสานเรียบร้อยแล้ว
- เรื่องเตรียมความพร้อมเพื่อการรับการของบประมาณ ได้ประสาน
ดาเนินการให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เตรียมความพร้อมและสารวจ
เรื่องของตัวเอง
- เรื่องสร้างสรรค์ประติมากรรมอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ
/12,500,000 บาท...
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12,500,000 บาท มอบกองการศึกษาช่วยดูแลดาเนินการ ในส่วนนี้ได้
ประสานกับคุณก้องเกียรติในเรื่องของรายละเอียดบางส่วน เพื่อที่จะให้ทาง
กองเตรียมทาโครงการ
- การปลูกพืชยุคใหม่ ผักสวนครัว ผอ.โรงเรียนต่างๆ ให้ไปศึกษาดูใน
internet pinterest ทางกองการศึกษาและโรงเรียนต่างๆ ได้ทราบ
ฟังนโยบายเมื่อครั้งที่แล้ว และจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
นางอังคณา สืบวิเศษ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ - เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนาขยะกองสาธารณสุขฯ แยกขยะเปียก
ขยะแห้ง คัดแยกขยะ ทาปุ๋ยน้า ได้เสนอโครงการ โครงการประชุมเพื่อ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และในเรื่องของการจัดซื้อถังขยะ
กลุ่มเป้าหมายคือทั้งหมด 250 หลังคาเรือน ประมาณเดือนนี้จะประชุม
ร่วมกับชุมชนต่างๆ และพูดคุยถึงเรื่องของการทาปุ๋ยน้า การแยกขยะเปียก
แยกขยะแห้ง รวมถึงขยะที่เป็นอันตราย
- การดูแลรักษาความสะอาดในการทิ้งขยะ โดยให้มีถังขยะให้เพียงพอ
กับ ปริ มาณขยะ รวมทั้งจะต้องแนะนาให้ ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ
ล่ าสุ ดได้มีการจัด ซื้อถังขยะ และอยู่ในขั้นตอนการจั ดซื้อทั้งหมดจานวน
100 ใบ
- ขอเพิ่มเติมในเรื่อง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง โดยทางท่ า นรองปลั ด กิ จ จาให้ ท างกอง
สาธารณสุขฯประสานงานว่ าหลังจากที่ออกกฎหมายตัวนี้มาแล้ว ในส่วน
ของกฎกระทรวงจะออกมาเมื่อไหร่ ทาหนังสือประสานไปทางกรมคาดว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปกฎหมายตัว ลูกกับประกาศจะออกมา และจะมีการ
ปรั บ ใช้ ส่ ว นในเรื่ อ งของเทศบั ญ ญั ติ แ ล้ ว แต่ พื้ นที่ จ ะปรั บ ใช้ ว่ า จะมี ก าร
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อย่างไร
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ทุกกอง/ฝ่าย
การทางานให้ลดขั้นตอนการทางานและควรมีจิตสาธารณะ ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติหน้าที่ ให้ทุกคนถือปฏิบัติทุกส่วน กรณีของผู้รับจ้าง กรณีของ
บุคลากรของเราเองที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างรวมถึง การดูแลส่วน
ของพื้นที่ ที่เรารับผิดชอบหากมีการชารุดเสียหาย กรณีชาวบ้านร้องเรียน
ที่สาคัญ เรื่องความโปร่งใส่ กรณีที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบจากการ
ปฏิบัติต้องพึงระวัง คราวที่แล้วท่านนายกได้พูดเรื่องนี้ไปแล้ว
/สืบเนื่องมาจาก…
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สืบเนื่องมาจากทางสมาชิกสภาเทศบาลก็ดีทางคณะผู้บริหารก็ดี ได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ดีเป็นการนินทา เรื่องการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเรา ว่ามี
พฤติกรรมไม่โปร่งใส ทางส่วนราชการเองและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายภายใต้ความ
รับผิดชอบต้องช่วยกันดูแล เพราะเรื่องนี้มีโทษมีความผิดร้ายแรงต่อผู้
ปฏิบัติ ส่วนนี้เป็นความห่วงใยของท่านคณะผู้บริหาร และรวมถึง
ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลเอง ให้ช่วยกันดูแลทั้งตัวเองดูแลทั้ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา จะมีหนังสือแจ้งเวียน “สรุปประเด็นทุกประเด็น” แจ้ง
เวียนให้ท่านทราบและถือปฏิบัติ
มติที่ประชุม

กองช่าง
- ในส่วนของเครื่องจักร ที่บ่อฝังกลบขยะประสานสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะต้องเร่งดาเนินการ ถ้าหากว่า
เราทาในส่วนของเครื่องจักรนี้ได้เขาจะมีการลงนามในวันจันทร์และเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะประกาศภายใน 3 วัน
- ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องให้แล้วเสร็จคือ 25 เมษายน 2560
ถ้าหาก 25 เมษายน ไม่มีการลงนามในสัญญาหมายความว่าตกทุก
โครงการ
- มาตรฐานครุภัณฑ์ของรถแม็คโคร รถแทร็กเตอร์มีในระเบียบ
ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม
- โครงการเส้นทางถนนสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเขตเมือง
76,100,000 บาท 3 เส้นทาง ทางกองช่างเร่งดาเนินการเขียนแบบ
พร้อมทั้งประมาณการเพื่อที่จะเสนอได้ทันท่วงที
- โครงการเชื่อมโยง 3 ประเทศ มีประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ให้ศึกษาดูว่าของเราจะนาเรื่องอะไรไปเสนอบ้าง
กองคลัง
- สรุปงานปกติที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ประสานดาเนินการในส่วนของตรงนั้น
ให้แล้วเสร็จ ในส่วนของเช็คให้เสนอขึ้นมาเหมือนเดิม
กองสวัสดิการสังคม
- ให้ช่วยเร่งดาเนินการในส่วนของชุมชนที่จะทาการปลูกพืชผัก
สวนครัว
/กองวิชาการ...
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กองวิชาการและแผนงาน
- ในส่วนธรรมาภิบาลปีนี้ยังไม่ต้องส่ง แต่ปีหน้าเราจะส่งของโรงเรียน
เทศบาล 3 ท่าแดง ว่าการปลูกพืช ปลูกในโรงเรียน ปลูกที่บ้านขยายไป
ถึงชุมชนต่อเนื่อง ต่อเนื่องอย่างไรให้เก็บข้อมูล ฝากท่านปลัดเทศบาล
ช่วยดูในส่วนนี้ และทางกองวิชาการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่
ช่วยทาโครงการนี้เข้าประกวดในปีหน้า
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- ในส่วนธรรมาภิบาลปีนี้ยังไม่ต้องส่ง แต่ปีหน้าเราจะส่งของโรงเรียน
เทศบาล 3 ท่าแดง ว่าการปลูกพืช ปลูกในโรงเรียน ปลูกที่บ้านขยายไป
ถึงชุมชนต่อเนื่อง ต่อเนื่องอย่างไรให้เก็บข้อมูล ฝากท่านปลัดเทศบาล
ช่วยดูในส่วนนี้ และทางกองวิชาการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่
ช่วยทาโครงการนี้เข้าประกวดในปีหน้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ส่งโครงการประกวด
ธรรมาภิบาล เรื่องโครงการที่จะทาปุ๋ยและต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ
-

กองวิชาการและแผนงาน
ช่วยดูเ รื่ องของหลักเกณฑ์ ปี ที่ผ่า นมาเราไม่ ไ ด้ธ รรมาภิบ าล เรา
สอบตก

-

สานักปลัดเทศบาล
อีกส่วนหนึ่งคือ การพิจารณาเงินเดือน เดือนเมษายน 2560 คือใน
เดือนหน้าที่จะถึง พิจารณาและส่งแบบฟอร์ม

กองสวัสดิการสังคม
- ในส่วนของที่จะสร้างชุมชนเมืองเก่าพัฒนาว่าจะขอทาการเกษตร
กว้าง 5 เมตร. ยาว 28 เมตร. ช่วยรีบเร่งดาเนินการ
สานักปลัดเทศบาล
- ป้ายจราจรต่างๆ ที่เห็นเลือนๆ ไม่ค่อยชัดเจนหลายๆ จุด ช่วยไป
ตรวจสอบ ป้ายไหนที่มองไม่ค่อยชัดเจน จะเปลี่ยนใหม่หรือจะทา
อย่างไรก็ได้ให้ดีขึ้น
/ระเบียบวาระที่ 4...
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25582560

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- วิธีการงบประมาณการกันเงินไม่เหมือนกัน ของปี 2558 และ 2559
ต่างกัน ของปี 2558 ปีนี้ตกไป ส่วนปี 2559 ยังไม่ตก ปี2558 หากเบิก
เงินไม่ทันภายในเดือนมีนาคมนี้ ก็จะตกไปอีกเช่นกัน ฉะนั้นต้องดูในส่วน
ของการเบิกจ่ายเงินว่าครบถ้วนแล้วหรือยัง หากไม่ทาสัญญาสามารถยืด
ระยะเวลาไปถึง 30 กันยายน ถ้าหาก 30 กันยายนแล้วไม่ทางบก็จะตกอีก

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ในเอกสารรายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 หน้าที่ 1
ทุกส่วนทุกข้อสรุปว่าได้ดาเนินการแล้ว ต่อไปหน้าที่ 2
- รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 หน้าที่ 2
กองการศึกษา ลาดับที่ 7 โครงการกั้นผนังห้องใต้อาคารเรียน 5 ร.ร.
เทศบาล 3 เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว ยังเหลืออีก 1 งวด
ล าดั บ ที่ 8 กองการศึ ก ษา โครงการวางท่ อ ระบายน้ า คสล. ร.ร.
เทศบาล 4 กองยังไม่ส่งเอกสาร สัญญาสิ้นสุด 18 พ.ค. 2560 เป็น
อย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์
จุติประภาค - โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ร.ร.เทศบาล 4 ในส่วนนี้ขณะนี้
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ผู้รับจ้างได้ลงมือดาเนินการวางท่อระบายน้า คสล. แล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ลาดับที่ 17 กองวิชาการ โครงการโซฟาชุดรับแขก
กองยังไม่ส่งเอกสาร

นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ขออนุญาตท่านประธาน ในส่วนลาดับที่ 17 และ ลาดับที่ 27
จะมีการจัดซื้อได้ต่อเมื่อ ลาดับที่ 28 คือโครงการค่าปรับปรุงห้องรับรอง
อาคารพิพิธภัณฑ์ลูกปัด อาคาร A พิจารณาแล้วเสร็จ ส่วนเงิน 132,500
บาท ได้มีการพูดคุยกันในปีที่แล้วที่จะปรับปรุงห้องรับรองในการเสด็จ
ของพระองค์ และประสานไปยังกองต่างๆ ในส่วนนี้ต้องอาศัยทางกองช่างที่
จะออกแบบให้ งานปรับปรุงห้องรับรองอาคารพิพิธภัณฑ์ลูกปัด อาคาร A
จะมีการปรับปรุงทาสีใหม่ ปรับปรุงส่วนของไฟ ฝ้าผนัง Chandelier
ตอนนี้รอแบบแปลนจากทางกองช่าง หากแบบแปลนแล้วเสร็จ ลาดับที่ 17
และ 27 ก็จะสามารถทาได้ตามลาดับขั้นตอน เพราะต้องรอให้ห้องรับรอง
ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ถึงจะดาเนินการในส่วนที่เหลือได้
/นายวรเวทย์...
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นายวรเวทย์ แสงศรี
- ลาดับที่ 20 ของกองวิชาการ โครงการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ในส่วนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอของจากร้านส่งของ
นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รอร้านส่งของ ดาเนินการเปิดเรื่อง
เรียบร้อยแล้ว ส่วนจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าจ่ายเช็คแล้ว เบิกจ่าย
เรียบร้อย

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

- ลาดับที่ 23 โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง
ส่งเอกสารให้พัสดุแล้ว จัดทารายงานขอซื้อดาเนินการแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ส่วนของกองช่าง รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559
ลาดับที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าถนนอุตรกิจ และลาดับที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนมหาราช กองยังไม่ส่งเอกสาร

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ลาดับที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าถนนอุตรกิจ ในส่วนนี้ส่ง
เอกสารให้พัสดุแล้ว และลาดับที่ 5 โครงการปรับปรุงถนนมหาราช อยู่ใน
ขั้นตอนของการทาราคากลาง
- ส่วนของกองวิชาการ ลาดับที่ 6 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน กองยังไม่ส่งเอกสาร

นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
ในส่วนนี้ในห้อง Superior ฝ่ายช่างกาลังดาเนินการออกแบบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- กองสวัสดิการสังคม โครงการเครื่องสารองไฟฉุกเฉิน จานวน 3 เครื่อง
ตรวจสอบใบเสนอราคาไปถึงไหนแล้ว

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล - โครงการเครื่องสารองไฟฉุกเฉิน จานวน 3 เครื่อง ดาเนินการติดตั้ง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้รอใบตรวจรับพัสดุ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ในส่วนต่อไป รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับที่ 2 สานักปลัดเทศบาล โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จะติดตั้งที่ไหน

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

- ลาดับที่ 2 สานักปลัดเทศบาล โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จะ
ติดตั้งที่สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร
ใบเสนอราคา
/ลาดับที่ 7…
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- ล าดับที่ 7 โครงการก่อสร้างและติ ดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขต
เทศบาล ส่วนนี้กาลังขอนโยบายและจาทาหนังสือถึงกองช่างออกแบบ
และประมาณการ
- ลาดับที่ 8 โครงการค่าสายส่งน้าดับเพลิง กาลังดาเนินการจัดซื้อ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ต่อไปกองการศึกษา ลาดับที่ 27 โครงการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 10 เครื่อง (ร.ร.เทศบาล 4) คืนเอกสารเนื่องจากคุณลักษณะ
ไม่ถูกต้อง เป็นอย่างไร

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
- ลาดับที่ 27 โครงการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 10 เครื่อง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 4) ได้ส่งเอกสารรายละเอียดไปแต่มาตรฐานของครุภัณฑ์เขา
ให้เลือกเอารุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง และได้สารวจเรียบร้อยแล้วคือจะเลือก
SVGA ต้องขอแก้ไขรายละเอียดในสภาเทศบาล ได้เสนอญัตติไปแล้ว
- ลาดับที่ 31 โครงการก่อสร้างฐานที่วางพระพุทธรูป (ร.ร.ท.3) และ
ลาดับที่ 32 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
(ร.ร.ท.4) ทั้ง 2 ส่วนนี้ส่งทางกองช่างทบทวนราคากลาง
- ลาดับที่ 35,36,37,40 ในส่วนนี้เป็นของช่างปรีโชคที่ดูแล
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

- ในส่วนที่เป็นของช่างปรีโชคคงดาเนินการไม่ได้ คงติดขัดทุกรายการ
เพราะมาทางานยังไม่ได้

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

- ได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบแล้ว ที่กล่าวมาส่วนที่กองยังไม่ส่งเอกสาร จริงๆ
แล้วส่งไปแล้ว แต่ทางกองจัดซื้อไม่ได้ และส่งกลับคืนมาให้ดาเนินการ
ทบทวนราคากลางใหม่ และจะทยอยส่งไป

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- กองสวัสดิการสังคม ลาดับที่ 50 โครงการกระดานไวท์บอร์ดพร้อม
ขาตั้งและล้อเลื่อน จานวน 2 ชุด กองยังไม่ส่งเอกสาร

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล - ลาดับที่ 50 โครงการกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้งและล้อเลื่อน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 2 ชุด ลาดับที่ 51 โครงการเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จานวน 15 ตัว
และล าดั บ ที่ 52 โครงการโต๊ ะ อเนกประสงค์ พั บ ได้ ทั้ ง หมดนี้ ท างกอง
สวัสดิการสังคมดาเนินการทยอยส่งเอกสารแล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ลาดับที่ 59 โครงการประติมากรรมจระเข้ตัวสุดท้าย ให้ถอนระงับ
ออกไปก่อน เพราะจะต้องทาประติมากรรม รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
เพราะปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องทาอะไรต่างๆ ถวายพระองค์ท่าน
/นายสารัตน์...
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นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

- ลาดับที่ 60 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนนรวมใจชน ซอย 1 และ
ลาดับที่ 61 โครงการก่อสร้างถนนคู่เมือง ซอย 7 ในทั้งหมดนี้ทางกองช่าง
กาลังเร่งงาน จากกองต่างๆ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ลาดับที่ 62 โครงการก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวน
พฤกษาสวรรค์ ให้ส่งเอกสารพร้อมกับโครงการก่อสร้างอาคารล็อบบี้บริการ
นักท่องเที่ยวและก่อสร้างศาลาพักผ่อน ส่วนนี้ให้เปิดเรื่องพร้อมกัน เพราะ
เกี่ยวข้องกัน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

- โครงการทั้ ง หมด งบประมาณแต่ ล ะกอง/ฝ่ า ยที่ ไ ด้ ไ ป ให้
รองนายกเทศมนตรีแต่ละท่าน ช่วยดู ว่ากองไหนที่ท่านรับผิดชอบ และ
จะต้องตามงานนั้นด้วย
- พวกครุภัณฑ์เล็กๆ น้อยๆ รีบดาเนินการจัดซื้อ เพราะยังมีเงิน
เหลืออยู่
- มีงบประมาณอะไรต่างๆ ทาเป็นบัญชีไว้ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด
และตรวจสอบความถูกต้องด้วย
- มอบเลขาวิรัญ ให้ช่วยติดตามทวงถามงานจากรองนายกเทศมนตรี
อีก ครั้ ง ว่า งานต่ า งๆ ไปถึ งขั้ น ตอนไหนอย่ า งไร และรายงานให้
นายกเทศมนตรีทราบ

เรื่องสารวจข้อมูลเขตแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล เรื่องสารวจข้อมูลเขตแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม การขอทาน พ.ศ.2559 ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ เรื่องขอ
สารวจข้อมูลเขตแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ.2559 ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามมาตรา 14 ผู้ใด
ประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการ
แสดงอื่นใด ตามมาตรา 13 วรรคสาม ให้ผู้นั้นแจ้งเพื่อเป็นผู้แสดง
ความสามารถในพื้นที่ใด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น เมื่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบรับแจ้งไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ประกาศเป็นการทั่วไปเพื่อ
กาหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์
/หรือสิ่งอื่นใด…
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หรือสิ่งอื่นใด ให้ใช้ในการแสดงความสามารถ โดยกฎหมายดังกล่าวให้เป็น
ภารกิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 5 วรรค 4 นั้น
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ จึงขอความร่วมมือสารวจ
ข้อมูลเขตแสดงความสามารถในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อจักได้ประกาศเขตพื้นที่หรือสถานที่อันเป็นที่
สาธารณะแสดงความสามารถและนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการควบคุมการ
ขอทานจังหวัดกระบี่เพื่อพิจารณา
โดยการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดกระบี่
ท่านนายกเทศมนตรีเป็นคณะอนุกรรมการ การประชุมครั้งนี้เป็นการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสาระสาคัญและขั้นตอนการดาเนินงานการควบคุม
การขอทาน โดยมีท่านรองผู้ว่า นายนอบ คงพูน เป็นประธาน สิ่งสาคัญคือ
จะจาแนกลักษณะการกระทาที่เป็นการขอทานประกอบด้วย การ
ขอเงิน ขอทรัพย์สิ นผู้ อื่น การขอด้ว ยการกระทาเพื่อให้ผู้ อื่นเกิดความ
สงสาร
เป็นการแสดงความสามารถใช้ความสามารถให้ผู้อื่นได้เห็น ได้ฟัง
เช่นการ เล่นดนตรี ทาให้ผู้รับฟังเกิดความพอใจและมอบเงินหรือทรัพย์สิน
ตอบแทน
ในส่ ว น พ.ร.บ. ฉบั บ นี้ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น มาใหม่ แ ทนที่ พ.ร.บ. การ
ควบคุมการขอทานฉบับเก่าเมื่อปี พ.ศ. 2484 ฉบับเดิมจะไม่มีความผิด
ทางอาญาและแพ่ง ส่วน พ.ร.บ. ฉบับ พ.ศ. 2559 นี้ ได้มีการกาหนด
ลักษณะความผิดทางอาญา มาตรา 19 หากผู้ใดฝ่าฝื นมาตรา 13 วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 22 ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ทาการขอทานโดยการใช้
จ้าง วาน สนับสนุน ยุยงส่งเสริม หรือกระทาด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่นทา
การขอทาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
- ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ที่จะขอมีบัตรเป็นผู้แสดงความสามรถต้อง
ขอมีบัตรที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่ส านักงานพัฒนาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ตามมาตรา 14 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้แสดง
ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด ตามมาตรา
13 วรรคสาม ให้ผู้นั้นแจ้งเพื่อเป็นผู้แสดงความสามารถในพื้นที่ใด ให้แจ้ง
/ต่อเจ้าพนักงาน…

19
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขต
พื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ ป ระกาศเป็ น การทั่ ว ไปเพื่ อ ก าหนดเขตพื้ น ที่ ห รื อ
สถานที่ใดอันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด ให้ใช้
ในการแสดงความสามารถ โดยกฎหมายดังกล่าวให้เป็นภารกิจของเจ้า
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา 5 วรรค 4 นั้ น เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเทศมนตรี เป็นต้น
- ในส่วนนี้อ้างถึง หนังสือ ที่ พม.0602.13/ว225 ศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วนั้น เบื้องต้น
ฝ่ ายสั ง คมสงเคราะห์ เห็ น ควรประกาศพื้นที่ ส าธารณะเพื่อ ส ารวจ
ข้อมูลเขตแสดงความสามารถในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559 ดังนี้
- 1. ตลาดสดมหาราช
- 2. ลานประติมากรรมปูดา
- 3. ถนนวัฒนธรรมลานเด็กยิ้ม
- 4. ถนนคนเดิน
- 5. สวนสาธารณะธารา
นาเรียนที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องสถานที่ ว่าจะเปิดโอกาสให้
ผู้แสดงความสามรถมาหาเงินได้หรือไม่อย่างไร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

พื้นที่บางพื้นที่ ในความคิดเห็นส่วนตัวค่อนข้างไม่เห็นด้วยที่จะให้คนเหล่านี้
มาแสดงความสามารถ หากเปิดโอกาสกว้างแล้วจะมีคนถือโอกาสสวมรอย
มาในจุดนั้นได้ เช่น บริเวณปูดา ประติมากรรมไม้มะหาด ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

กาหนดให้ได้บริเวณที่ ถนนคนเดิน ถนนปูดา ส่วนบริเวณหน้าเมืองตลอด
แนวคงไม่ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะเขียนอย่างไรหรือจะเพิ่มเติมในส่วน
ไหนค่อยปรึกษาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

ก าหนดพื้ น ที่ ที่ จ ะให้ แ สดงความสามารถ มอบกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ปรึกษากับคณะผู้บริหารอีกครั้ง

/ระเบียบวาระที่ 6...
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เรื่องขอให้ตั้งชื่อถนน (คุณแม่ยุพา) (กองช่าง)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องขอให้ตั้งชื่อถนน (คุณแม่ยุพา) ผู้ที่มายื่นคาร้องเรื่องขอให้ตั้งชื่อถนน
คุณแม่ยุพา เนื่องจากตอนนี้นางยุพา ได้ยกถนนให้ทางสาธารณะตาม
หลักฐานเอกสารที่แนบมาในรายงานการประชุม

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

- เงื่อนไขกาหนดไว้ว่าพื้นที่ใดก็แล้วแต่ ที่จะยกให้เป็นถนนหรือสกุลของ
ใครก็แล้วแต่จะต้องเป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่จะอุทิศให้ หากมีหลายชื่อ
บุคคลอื่นๆ จะต้องยินยอมด้วย หากเป็นเจ้าของเดียวกัน รายเดียวกันคงจะ
ไม่ติดปัญหาอะไรแต่อย่างใด

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

- ในส่วนนี้เป็นแนวถนนอยู่แล้ว เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ แต่จะอุทิศ
เพื่อให้เป็นถนนที่เชื่อมต่อกันได้ คือมีรายนี้รายเดียว ทาให้ถนนเส้นนี้
สามารถเชื่อมต่อกันได้ต่อไป

มติที่ประชุม
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อนุมัติให้ตั้งชื่อถนนคุณแม่ยุพาได้

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

- ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องน้ามัน คือมีประเด็นในการใช้น้ามัน ในตอนนี้
ต้องเร่งไปที่งานสวน เพราะเครื่องตัดหญ้าเขาไม่ยอมให้นาแกลลอน
ไปใส่ น้ ามัน แล้ ว น ากลั บมาเติ มเครื่อ งตั ดหญ้ า เหมือ นแบบเมื่อ ก่อน แต่
ตอนนี้ทางปั๊มน้ามันเขาบอกว่าจะต้องให้นาเครื่องตัดหญ้าไปเติมด้วยตนเอง
เครื่ องตัดหญ้าสามารถเติมน้ามันได้ครั้ง 1.5 ลิ ตร. เมื่อน้ามันหมดแล้ ว
จะต้องนากลับไปเติมที่ปั๊มน้ามัน ลักษณะการทางานแบบนี้ทาให้การทางาน
ล่าช้าเสียเวลา คิดว่าจะต้องหาวิธีการแก้ไข

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ในส่วนนี้เป็นการตัดระบบของปั๊มน้ามันในการควบคุมน้ามัน ปัญหาที่
เกิดๆ จากภายในขึ้นอยู่ทางเราว่าจะประสานว่าอย่างไร หากจะให้มีการ
เติมได้แค่ไหน ทาให้ได้แค่ไหนเขาก็จะทาให้ได้ หากไม่มีคาสั่งจากผู้บริหาร
แจ้งไปก็จะยังเป็นแบบเดิม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- เรื่องน้ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ทั้งเรื่องของการเบิกจ่าย
การเขียนบิลลงไปแล้วก็ไปเบิกจ่าย แต่ตอนนี้ทางบริษัทปั๊มน้ามันเขาได้
เปลี่ ย นผู้ จัดการและเปลี่ ยนระบบใหม่ เขาสามารถจะรู้จะได้ว่าน้ามัน ที่
ออกไปนั้นออกไปเท่าไหร่ ปรากฏว่าน้ามันเหลืออยู่ที่ปั๊ม หัวจ่ายไม่ได้จ่าย
/ออกไป…
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ออกไป น้ามันก็ตกค้างอยู่ในสต๊อกของเขา เขาเช็คและตรวจสอบได้ว่ามี
การดึงน้ามันไว้ เหลือไว้ในสต๊อกและไปรับน้ามัน ทางผู้จัดการส่งเรื่องแจ้ง
มาว่าต่อไปนี้ทางบริษัทปั๊มน้ามันเขาจะไม่ปฏิบัติอย่างนี้ และในส่วนนี้ต้อง
หาวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ในประเด็นที่ท่านผู้อานวยการกองช่าง ได้พูดไว้เมื่อสักครู่ มีกรณี
เนื่องจากไม่สามารถเติมน้ามันได้ มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ส่วน
ราชการไหนที่มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ รีบแจ้งให้ปลัดเทศบาลทราบ และจะ
ประสานตามให้โดยด่วน ส่วนราชการอื่นเหมือนต่างอย่างไร แต่มีปัญหา
แบบเดียวกันเขาไม่ให้

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- การบริหารจัดการรถทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตารางวัน เวลาในการทางาน
ระยะทางที่ชัดเจน ทั้งรถเก่าและรถใหม่ ในส่วนการจัดการต่อไปนี้นั้น ให้
ท่านปลัดเทศบาลช่วยดูแลช่วยจัดการ ตั้งกรรมการให้ดาเนินการเรื่องนี้
พร้อมตรวจสอบว่าในการใช้น้ามันของรถแต่ละคันโดยเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่
รวมแล้วเบิกจ่ายเท่าไหร่อย่างไร

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- ให้ดูในแบบฟอร์มตามระเบียบพัสดุในการเบิกจ่ายน้ามันการควบคุม
การบันทึกการใช้รถต่างๆ กองไหนที่ยังไม่ทาให้รีบดาเนินการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ฝากเรื่องฝาคูระบายน้า รถ 3 ล้อพ่วงในเขตเมืองกระบี่ทั้งหมดมีกี่คัน
ที่มาเก็บขยะของเรา อยู่ที่ไหนชุมชนอะไรบ้าง ต้องติดเบอร์หมายเลข ชื่อ
ทะเบียนทกอย่าง รวมถึงหลังคาหากทาได้ให้เป็นสีเหมือนกัน ติดหมายเลข
และจะกาหนดได้ว่าใครอยู่ชุดไหน อยู่ชุมชนอะไร รับซื้อขยะต่างๆ หากใคร
ลักขโมยฝาตะแกรง ฝาคูระบายน้า จะได้รู้ จะเป็นจุดเด่นลักษณะนั้นเป็น
อย่างไร
- การบริหารงานบุคคลต้องไปสอบที่อื่น ที่กรุงเทพฯ หรือที่ไหนอย่างไร
- กรมโยธาธิ การและผั งเมือง ออกแบบส ารวจตรวจสอบเรื่องน้าท่ว ม
เดิมทีงบประมาณที่ตั้งไว้ 200 ล้ านบาท แต่ปรับเปลี่ ยนเป็น 800
ล้านบาท
- การก่อสร้างเขื่อนมีความยาวระยะทางทั้งหมดประมาณ 856 เมตร.
งบประมาณ 90 กว่าล้านบาท ตั้งไว้ในงบประมาณปี 2561
- เรื่ อ งของ Krabi Art Olympics การจั ด งานจะเริ่ ม ในปี นี้ และจะ
แข่งขันกันในปี 2561
/การสารวจ…
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- การส ารวจตลาดสด ในส่วนที่ยังมีน้ารั่ว ของตลาดสด ให้ ลองส ารวจ
ตรวจสอบจุดต่างๆ
- รถดูด โคลน หากใช้ง านแล้ ว มี ความคุ้ม ค่า มีป ระโยชน์ ช่ ว ยเตรีย ม
ขอสเปคของรถนั้น เพื่อจะของบประมาณในภายหน้าได้
- งบประมาณของปี 2561 ได้ ม าทั้ ง หมด 22,500,000 บาท คื อ
เครื่องตัดหญ้า ส่วนอีก 15 ล้านบาทคือถนนสายต่างๆ รวมถึงเกาะ
กลาง คูระบายน้า ทางเท้า อีก 7.2 ล้านบาท คือซ่อมเขื่อน และส่วน
ของบริ เ วณตลาดเก่ า อี ก 14 ล้ า นบาท ในส่ ว นนี้ ทั้ ง หมด เป็ น
งบประมาณของจังหวัด
- งบประมาณปี 2561 ในปีหน้าที่เราจะได้ประมาณ 39 ล้านบาท คือ
ส่วนของถนนกระบี่ ถนนวัชระ คูระบายน้า ทางเท้า อีก 21 ล้านบาท
คือเป็นส่วนของศูนย์ OTOP อันดามัน และมีโครงการอื่นๆ ที่ขอไป คือ
ถนน 5 สาย
- โครงการในอนาคตต้องเตรียมแบบไว้ในส่วนนี้ต้องจ้างคนเขียนแบบ
- ในส่วนที่จะนาสายไฟฟ้าลงใต้ดินกองช่างช่วยประสานกับการไฟฟ้า
ภูมิภาค ว่าจะให้ออกแบให้ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร
มติที่ประชุม

- มอบสานักปลัดเทศบาล การบริหารจัดการในส่วนทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นตารางวัน เวลาในการทางาน ระยะทางที่ชัดเจน ทั้งรถ
เก่าและรถใหม่ ในส่วนการจัดการต่อไปนี้นั้น ฝากท่านปลัดเทศบาล
ช่ ว ยดู แ ลช่ ว ยจั ด การ ตั้ ง กรรมการให้ ด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ พร้ อ ม
ตรวจสอบว่าในการใช้น้ามันของรถแต่ละคันโดยเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่
รวมแล้วเบิกจ่ายเท่าไหร่อย่างไร
ทุกกอง/ฝ่าย
- แบบฟอร์มตามระเบียบพัสดุในการเบิกจ่ายน้ามันการควบคุม
การบันทึกการใช้รถต่างๆ กองไหนที่ยังไม่ทาให้รีบดาเนินการ
กองช่าง
- ฝากติดตามเรื่องฝาคูระบายน้าที่มีการลักขโมย
- กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบสารวจตรวจสอบเรื่องน้าท่วม
งบประมาณ 800 ล้านบาท
- การก่อสร้างเขื่อนมีความยาวระยะทางทั้งหมดประมาณ 856 เมตร.
งบประมาณ 90 กว่าล้านบาท ตั้งไว้ในงบประมาณปี 2561
/เรื่องของ…
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- เรื่องของ โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi
Art Olympics การจัดงานจะเริ่ มในปีนี้ และจะแข่งขัน กัน ในปี
2561
สานักปลัดเทศบาล
- มอบหัวหน้าฝ่ายปกครอง เรื่องการสารวจตลาดสด ในส่วนที่ยังมีน้า
รั่วของตลาดสด ให้ลองสารวจตรวจสอบจุดต่างๆ
- รถดูดโคลน หากใช้งานแล้วมีความคุ้มค่ามีประโยชน์ ช่วยเตรียม
ขอสเปคของรถนั้น เพื่อจะของบประมาณในภายหน้าได้
กองวิชาการและแผนงาน
- งบประมาณของปี 2561 ได้มาทั้งหมด 22,500,000 บาท คือ
เครื่องตัดหญ้า ส่วนอีก 15 ล้านบาทคือถนนสายต่างๆ รวมถึงเกาะ
กลาง คูระบายน้า ทางเท้า อีก 7.2 ล้านบาท คือซ่อมเขื่อน และ
ส่วนของบริเวณตลาดเก่าอีก 14 ล้านบาท ในส่วนนี้ทั้งหมด เป็น
งบประมาณของจังหวัด
- งบประมาณปี 2561 ในปีหน้าที่เราจะได้ประมาณ 39 ล้านบาท
คือส่วนของถนนกระบี่ ถนนวัชระ คูระบายน้า ทางเท้า อีก 21 ล้าน
บาทคือเป็นส่วนของศูนย์ OTOP อันดามัน และมีโครงการอื่นๆ ที่
ขอไป คือถนน 5 สายต่างๆ
กองช่าง
- โครงการในอนาคตต้องเตรียมแบบไว้ในส่วนนี้ต้องจ้างคนเขียนแบบ
- ในส่วนที่จะนาสายไฟฟ้าลงใต้ดินกองช่างช่วยประสานกั บการไฟฟ้า
ภูมิภาค ว่าจะให้ออกแบบให้ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร
- วันที่ 16 มีนาคม 2560 ช่วยประชาสัมพันธ์ประชาพิจารณ์เรื่อง
การปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรการเดินรถ

/เลิกประชุมเวลา...
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เลิกประชุมเวลา

17.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

