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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 7/2560
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
3. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
4. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
5. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
6. นายกิจจา
กาละวงศ์
7. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
8. นายศุภกร
ศรีจันทร์
9. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
10. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
11.นางสาวรัตติกาล เครือหลี
12.นางอังคณา
สืบวิเศษ
13.นางสุวรรณี
คงสอน
14.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
15. นายสิรุยา
หลานสัน
16.นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
17.นายศุภโชค
แซ่บ่าง
18.นายวิรัตน์
จุติประภาค
19.นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
20.นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
21.นายวิระยุทธ เดชอรุณ
22.นางรวีวรรณ เต็มชื่น
23. นางสาวอ่อนภัตร จูฑามาตย์
24. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
25. นางสาวสุดาชล กาละวงศ์
26. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
27. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
/28. นางวิไล …
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28. นางวิไล
กัลยาณปัทม์
29. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
30. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
31. นายวรเวทย์ แสงศรี
32. นายวิริยะ
เดชผล
33. นายณฐนนท์ สูทอก
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
2. นายกิจจา
กาละวงศ์
3. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง
2. นางทิพวรรณ มากผล

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
1. ผู้จัดการตลาดสดมหาราชคนปัจจุบันคือ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่
จะต้องดูแลในเรื่ องของความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงบริห าร
จัดการเรื่องต่างๆ
- ส่วนเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายนอกให้ทางเทศกิจและ
สานักปลัดเทศบาลดูแลรับผิดชอบ
- เรื่องของการเก็บรายได้ ค่าเช่าแผงให้ทางกองคลัง
- และทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ต้องประสานทุกๆ ฝ่ายได้ทางาน หากมี
เรื่องที่เกี่ยวกับการชารุดเสียหาย ให้ประสานทางกองช่างดาเนินการ
3. เรื่องของการจัดการน้าเสีย เมื่อที่ผ่านมาทางกองช่างได้ไปรับรางวัล
ในเรื่องของการจัดการน้าเสียยอดเยี่ยม
4. เรื่องของโรงไฟฟ้าขยะ ทางเราเป็นเทศบาลเดียวของประเทศ ที่ได้ทา
การขอเข้ า ไป การจั ด การขยะเหล่ า นี้ เ ป็ น การน าขยะโดยผ่ า น
กระบวนการ RDF (Refuse Derived Fuel) และทางเทศบาลเรา
ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย
/ 5. เมื่อไม่กี่วัน…
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5. เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีสิ่ งที่ส วยงามเกิดขึ้นเป็นสิ่ งสวยงามที่ไม่ถูกที่
(ภาพวาดริมเขื่อน) เป็นงานศิลป์ที่สวยงามแต่ไม่ถูกที่
6. เรื่องการบริหารจัดการถนนคนเดิน หากเราจะจัดการเองจะอย่างไร
บ้าง
7. เรื่ อ งการสื่ อ สาร การประชาสั ม พั น ธ์ ทางเราจะต้ อ งช่ ว ยกั น เป็ น หู
เป็นตาให้กับหน่วยงานของเรา
8. ทุกๆ เรื่องที่เป็นนโยบายของผู้บริหาร ทุกๆ คนจะต้องรู้และรับทราบ
เหมือนกันหมด
- สิ่งที่เราต้องการ
- เมืองไปในทิศทางไหนอย่างไร
- คนที่อยู่ภายในจะต้องรู้เรื่อง หากไม่รู้จะไปถึงชุมชนต่างๆ อย่างไร
- เรื่องไหนที่เราสามารถชี้แจงได้ก็ควรจะชี้แจง ชี้แจงข้อเท็จจริง
- ในส่วนของโรงยิม บริเวณจุดต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อย ให้ดาเนินการให้
เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
พ.ศ. 2560
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
5/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 17 หน้า และ
รายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารฯ ครั้ ง ที่ 6/2560 เมื่ อ วั น ที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 5 หน้า ให้ทุกท่านช่วยดูรายละเอียด
และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ ขอเชิญครับ

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ในส่วนของรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
5/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 หน้าที่ 8 “ในส่วนของ
รายงานรายจ่ายค้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 มอบเลขาวิรัญ
ช่ว ยตามงานจากปลั ด เทศบาลอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ” ข้ อ ความนี้ แ ก้ เ ป็ น “มอบ
ปลัดเทศบาลไปติดตามงานในเรื่องรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง”
/นายประพันธุ์...
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

มีท่านอื่นอีกไหมครับที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุม หากไม่มีถือว่า
ที่ประชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 และ
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับรองรายงานการประชุม

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
เชิญกองช่างได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้อานวยการกองช่าง
1. การซ่อมเครื่องจักรกล ทางศูนย์ เมโทรแคต ที่สุราษฎร์ธานีจะเข้ามา
ตรวจเช็คให้เราเพื่อที่จะให้เรานารถไปที่ สุราษฎร์ธานีเอง เราต้องจัดส่งไปเอง หาก
จะให้เขาประเมินราคาในการซ่อมแล้วนั้น ทางเขายังประเมินให้ไม่ได้ทางเราจะต้อง
นาไปเอง และกาลังรอคาตอบจากเขาว่าจะให้นารถไปเมื่อไหร่
2. โครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในส่วนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับไป
ดาเนินการแล้ว เป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. เรื่องการปลูกดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่ราชการ ในส่วนนี้เราได้เตรียมถุงเพาะชากล้าไม้ ใส่ดินไว้แล้ว และทางกอง
ช่างจะดาเนินการส่วนที่เป็นสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ
4. เรื่องการเตรียมสถานที่เพื่อถวายดอกไม้จันทน์ ในส่ วนนี้ทางโยธา
ธิการจังหวัดจะดาเนินการออกแบบอาคาร สถานที่ ที่จะถวายดอกไม้จันทน์ ขณะนี้
ทางกรมโยธาธิการจังหวัดได้ดาเนินการอยู่ จะใช้บริเวณหน้าโบสถ์วัดแก้วฯ
5. เรื่องของผ้าสีขาวดา หน้าสานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ให้เปลี่ยนใหม่
ได้ดาเนินการเปลี่ยนแล้ว
6. มอบกองช่างช่วยทา Graphic การพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวในเขต
เมือง เรื่องนี้จะต้องใช้ภาพในหลายๆ ส่วนที่จะต้องนามาทาร่วมกันหลายๆ ฝ่าย
7. การแก้ไขน้าท่วมตามจุดต่างๆ ให้ขึ้นแผนที่แต่ละจุดไว้ ในส่วนนี้กาลัง
ดาเนินการสารวจ และยังไม่แล้วเสร็จ
9. เรื่องของถนน 3 สาย สวนสาธารณะธารา สวนพุทธธรรม สวนพฤกษา
สวรรค์ เกาะกลางถนน ให้ นาเข้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ในส่ว นนี้ ได้ทารายงานข้อมูลไปทาง
จังหวัดแล้ว และสวนสาธารณะธารา สวนพุทธธรรม เหล่านี้ได้ปลูกต้นทองอุไร รอบ
สระบริเวณที่ติดกับถนนเจ้าคุณแล้ว
/10. ตรวจสอบอุปกรณ์...
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10. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟฟ้าและแสงสว่างต่างๆ ในส่วนนี้ได้เรียน
แจ้งที่ประชุมไปแล้วในรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 6.
สานักปลัดเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ในส่วนของสานักปลัด ได้รับมอบหมายงาน 2 เรื่องด้วยกัน ดังนี้
1. เรื่องการดาเนินการตามโครงการสานักงานสีเขียว โดยทางคณะกรรมการได้แจ้ง
ในส่วนนี้ว่าจากการประเมินแล้วนั้น ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับที่ดีและทางเรา
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของคะแนนนั้นยังไม่ประกาศ และได้เรียน
แจ้งสรุปให้ทุกท่านว่า จากการที่เขาได้เดินตรวจต่างๆ ได้ให้คาแนะนาบางส่วน
เช่น เกี่ยวกับการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นโยบายต่างๆ หาก
ทางเราประกวดผ่านในระดับดี ก็จะได้ไปประกวดต่อในระดับประเทศ
- ในส่ ว นที่ ไ ด้ ติ ด ตามและขอความร่ ว มมื อ ไปยั ง ทุ ก กอง/ฝ่ า ย ได้ แ ก่ การ
รับประทานอาหารและขนมในตอนเที่ยง
- เรื่องของการสูบบุหรี่
2. เรื่ อ งโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก วางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รุ่ น ที่ 7 มอบ
ปลัดเทศบาล สอบถามรายละเอียดกับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง ในส่วนนี้กลุ่มที่เข้ารับการอบรมจริง จะเป็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
และนักพัฒนาชุมชน และส่วนน้อยที่จะเป็นตาแหน่งอื่นๆ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

นายศุภกร
ศรีจันทร์
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

- มอบหัวหน้าฝ่ายปกครอง ในเรื่องของการติดตั้งป้าย “ห้ามจาหน่าย
อาหาร” บริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ ในส่วนนี้ให้ รปภ. ดูแลด้วย และมอบทาง
เทศกิจเข้ามาดูแล จัดระเบียบทางเท้าและมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
- เพิ่มเติมเรื่องบริเวณตรงหน้าโวคฝั่งตรงข้ามให้ตีเส้นจราจร ขาว-แดง
ให้รถเลี้ยวได้ ให้เขามีช่องจอดมอเตอร์ไซด์ได้ด้วย
กองวิชาการและแผนงาน
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม
1. เรื่องการประกวดธรรมาภิบาล เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - เดือน
ตุลาคม 2561 ในส่วนนี้จะกาหนดมาตรการและจะแจ้งไปยังกอง/ฝ่าย
ต่างๆ ได้ทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในปีหน้า ปี 2561 เป็นต้นไปจะไม่มีการโอนงบประมาณแล้ว
ในปี 2561 จะทาโครงการอะไรต้องเขียนและกาหนดไว้ให้ชัดเจน

นายศุภกร
ศรีจันทร์
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

เรื่องของเครื่องเสียงโรงเรียนต้นกล้า ได้ตดิ ตัง้ เครื่องปรับอากาศแล้ว
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

พื้นที่ ที่ทรุดให้ทาหนังสือถึงวัฒนธรรมจังหวัด หากทาหนังสือแล้วไม่เข้ามา
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด เราต้องดาเนินการให้เด็ดขาด

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ให้แจ้งคนที่รับจ้างทาเวที ช่วยมาทาความสะอาดเวที จะใช้น้าฉีดล้างอย่าง
เดียวคงไม่ได้ ต้องใช้เครื่องขัดด้วย

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ให้ทางกองคลัง แจ้งประสานไปยังผู้ที่รับจ้างทาเวทีมาทาความสะอาดเวที
และฝาก ผอ.กองช่างช่วยประสานในส่วนนี้ ต่อไปเชิญกองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอังคณา สืบวิเศษ
1. เรื่องสารวจรายชื่อจานวนผู้สูบบุหรี่ และรวบรวมจานวนผู้ที่สูบบุหรี่ใน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ สานักงาน ได้ดาเนินการแล้วมีจานวน 317 คน และไม่สูบบุหรี่ 194 ส่วน
ผู้ที่สูบบุหรี่ 123 คน ในสานักงานเทศบาลมีประมาณ 36 คน
2. เรื่องของการจัดการขยะ และความสะอาดตามข้อ 2 – 4 ในส่วนนี้คือ
เรื่องเดียวกัน ในการจัดการขยะเราได้รวบรวมจากชุมชนแล้ว มีการชั่ง
น้าหนักและเก็บข้อมูลแล้ว ส่วนเรื่องขยะอันตรายจะประสานกับทางกอง
ช่างเพื่อที่จะทาการ Big Cleaning กันอีกครั้งหนึ่ง
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม
รองนายกเทศมนตรี
สถานที่ ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลบริเวณบ่อฝังกลบขยะให้ทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ช่วยตรวจสอบด้วย เรื่องนีท้ างเราจะมีการซ่อมและปรับปรุงใหม่
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

ในส่วนนี้ได้ประสานกับทางกองช่างในเรื่องรายละเอียดแล้ว ทางกองช่าง
จะประมาณการในเรื่องการซ่อมใหม่
กองคลัง
1. ช่วยดูในส่วนของวิธีการงบประมาณ วิธีการพัสดุเรื่องของครุภัณฑ์ใน
การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ในส่วนนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560
ให้ที่ประชุมทราบแล้วในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท ให้รีบดาเนินการก่อน เดือนสิงหาคม 2560 นี้
2. เรื่องของงบประมาณปี 2561 ให้เตรียมการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างรอไว้
ในส่วนนี้จะมี 6 โครงการและได้ประสานกับทางคุณก้องเกียรติแล้ว
3. เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่างๆ ประจามีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2560 ติดตามและตรวจสอบรายละเอียดแล้ว
4. ประสานการปฏิบัติกับ ผอ.กองแต่ละกอง และ ผอ.โรงเรียนต่างๆ ถึง
การด าเนิ น การเรื่ อ งการติ ด ตั้ ง GPS ในส่ ว นนี้ ส รุ ป ว่ า เป็ น มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ราคา 25,000 บาท โดยประมาณ
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

หากเป็นนโยบายเราจะต้องถือปฏิบัติและดาเนินการตามระเบียบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องของโครงการ ปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของกลุ่มจังหวัดหรือ
งบประมาณของภาคต่างๆ ก่อนเดือนตุลาคม 2560 นี้ จะต้องเร่ง
ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างรอไว้ และให้ดูว่ามีโครงการอะไรบ้างที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม
ในส่วนนี้ยังมีรายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ของกอง
วิชาการและแผนงาน โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
จานวนเงิน 1,800,000 บาท ยังไม่ค่อยคืบหน้า ติดตามครั้งนี้ได้ตรวจสอบ
เอกสารสอบราคา ในเรื่องนี้ทางกองช่างส่งประมาณการไปให้กับทางกอง
คลังและกองคลังเก็บไว้เกิน 30 วัน ที่จะส่งให้กองวิชาการฯ ดังนั้นกองช่าง
ต้องคิดราคากลางใหม่อีกครั้ง
1.ในส่วนของปีงบประมาณปี 2559 มีทางกองวิชาการและแผนงานที่ยัง
ค้างอยู่ 3 โครงการในส่วนนี้เป็นโครงการของศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้งหมด
-ทางกองช่าง มี 4 โครงการ
-ทางกองสวัสดิการสังคม มี 1 โครงการ
2.ในส่ ว นของปี งบประมาณปี 2560 มี ของทางส านัก ปลั ดเทศบาล 1
โครงการ
-ทางกองการศึกษา เดิมจาก 7 โครงการ ตอนนี้เหลือ 5 โครงการ
-ทางกองสวัสดิการสังคม มี 1 โครงการ
-ทางกองช่าง มี 4 โครงการ
3.ในส่วนนี้ทั้งหมดต้องรีบเร่งดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนเดือนสิงหาคม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องของโครงการ ปี 2559 สานักปลัดเทศบาล โครงการรถบรรทุกน้า
ดับเพลิง จานวน 1 คัน ส่งมอบครั้งที่ 2 ยังไม่ถูกต้องในส่วนนี้ยังติดปัญหา
อะไรอย่างไร

นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

ในส่วนนี้ได้ส่งเรื่องมายังกองคลังแล้ว และตรวจสอบข้อมูลบางส่วนยังไม่
ตรงตามสเปคที่กาหนด

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

โครงการ ปี 2559 สานักปลัดเทศบาล โครงการรถบรรทุกน้าดับเพลิง
จานวน 1 คัน รีบเร่งดาเนินการเพราะเรื่องยังล่าช้า มอบปลัดเทศบาล
/ช่วยติดตาม…
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มติที่ประชุม

ช่ ว ยติ ด ตามในส่ ว นนี้ และรายการต่ า งๆ ตามโครงการดั ง กล่ า ว
มอบเลขาวิรัญ ในส่วนนี้ภายใน 14 วัน เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ หากไม่
ดาเนินการให้ชี้แจง หากไม่ทาแล้วให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว
กองช่าง
-การซ่อมเครื่องจักรกล รอคาตอบจากทางศูนย์เมโทรแคต ทีจ่ ังหวัด
สุราษฎร์ธานีอีกครั้งว่าจะให้นาเครื่องจักรไปเมื่อไหร่
-โครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ต้องติดตามว่าเป็นงบประมาณในส่วน
ไหน
-เรื่ องการปลูกดาวเรื อง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่ราชการทางกองช่างจะดาเนินการส่วนที่เป็นสถานที่ราชการและ
สวนสาธารณะ
- ในเรื่องของการทา Graphic การพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวในเขตเมือง
ในส่วนนี้จะต้องใช้ภาพในหลายๆ ส่วนที่จะต้องนามาทาร่วมกัน
สานักปลัดเทศบาล
-มอบหัวหน้าฝ่ายปกครอง ในเรื่องของการติดตั้งป้าย “ห้ามจาหน่าย
อาหาร” บริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ ในส่วนนี้ให้ รปภ. ดูแลด้วย และมอบ
ทางเทศกิจเข้ามาดูแล และจัดระเบียบทางเท้า
-เพิ่มเติมเรื่องบริเวณตรงหน้าโวคฝั่งตรงข้ามให้ตีเส้นจราจร ขาวแดง ให้
รถเลี้ยวได้ ให้เขามีช่องจอดมอเตอร์ไซด์ได้ด้วย
-โครงการ ปี 2559 สานักปลัดเทศบาล โครงการรถบรรทุกน้าดับเพลิง
จานวน 1 คัน รีบเร่งดาเนินการเพราะเรื่องยังล่าช้า มอบปลัดเทศบาล
ช่วยติดตามในส่วนนี้
-เรื่องการสั่งซื้อเมล็ดดอกดาวเรือง มอบปลัดเทศบาล หางบประมาณ
เพื่อที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์เพิ่มจานวน 50,000 เมล็ด ให้กับทางกองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
-เรื่องของงบประมาณในปีหน้า ปี 2561 เป็นต้นไป จะไม่มีการโอน
งบประมาณแต่อย่างใด
-ในปี 2561 จะทาโครงการอะไรต้องเขียนไว้ล่วงหน้าและกาหนดไว้ให้
ชัดเจน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-เรื่องของขยะอันตรายประสานกับทางกองช่างเพื่อที่จะทาการ Big
Cleaning ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
-สถานที่ ที่ ทิ้ ง สิ่ ง ปฏิ กู ล บริ เ วณบ่ อ ฝั ง กลบขยะ มอบทาง ผอ.กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช่วยตรวจสอบ
/กองคลัง…
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กองคลัง
-เรื่องของโครงการ ปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
หรืองบประมาณของภาคต่างๆ ก่อนเดือนตุลาคม 2560 นี้ จะต้องเร่ง
ดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างรอไว้ และให้ดูว่ามีโครงการอะไรบ้างที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
-เรื่องของการดาเนินการเรื่องการติดตั้ง GPS หากเป็นนโยบายเราจะต้อง
ถือปฏิบัติและดาเนินการตามระเบียบ
มอบเลขานายกเทศมนตรี
-มอบเลขาวิ รั ญ ตามงานในเรื่ อ งของรายงานรายจ่ า ยค้ า งจ่ า ย
ปีงบประมาณต่างๆ ของแต่ละกอง/ฝ่าย
ทุกกอง/ฝ่าย
-ในเรื่องของรายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณต่างๆ ของแต่ละ
กอง/ฝ่าย ภายใน 14 วัน เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ หากไม่ดาเนินการ
ให้ชี้แจง หากไม่ทาแล้วให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ อ งการจั ด งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สานักปลัดเทศบาล)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

1.

2.
3.
4.

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็ น ชอบ เรื่ อ งการจั ด งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสรุปดังนี้
หมายกาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25- 29
ตุลาคม 2560 (การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศเชิญพระบรมศพไป
พระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระบรมอัฐิ พระราชกุศล
พระบรมอัฐิ เลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน
และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร)
การจัดทาภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธี
เห็นชอบการกาหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระ
ราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องนี้นั้นในการแสดงต่างๆ ต้องมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
การทาดอกไม้จันทน์ และสานักปลัดเป็นแม่งาน
- การแสดงต่างๆ ต้องมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
- สานัก ปลัด เป็ น แม่ งานในการจัด งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ดาเนินการประสานทุกกอง/ฝ่าย

เรื่องขอส่งข้อมูลแผนผังแสดงจุดเชื่อมต่อของท่อระบายน้า (กองสาธารณสุขฯ)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องขอส่งข้อมูลแผนผังแสดงจุดเชื่อมต่อของท่อระบายน้า ตามหนังสือที่
อ้างถึง ให้แขวงทางหลวงกระบี่จัดส่งข้อมูลแผนผังแสดงจุดเชื่อมต่อของท่อ
ระบายน้าระหว่างถนนศรีพังงาฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกและบริเวณปากซอย
หมู่บ้านวัฒ นา รวมถึงจากบริเวณดังกล่าวข้ามถนนไปยังฝั่ งตรงข้ามว่ามี
หรือไม่และอยู่ในบริเวณใด ในส่วนนี้ให้ประสานขอแบบแปลน และสุดท้าย
ทาเรื่องไปขอแบบแปลนเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ แล้วตรงหมู่บ้านวัฒนา
หากไม่ชัดเจนต้องไปดูอีกครั้งหนึ่ง

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

จะมีอยู่จุดเดียวคือบริเวณโรงรมเดิมมีท่อออกอยู่บริเวณนั้น แต่น้าไม่ได้ไหล
ออกทั้งหมด บริเวณนั้นจะเป็นท้องกระทะ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ต้องเช็คทางฝั่งโรงแรมยูไนเต็ดว่าปิดหรือเปล่า และเช็คทางหมู่บ้านวัฒนา
ด้วยหากเขาได้ถมดินไปแล้วก็ให้รื้อ

มติที่ประชุม

-ให้ไปดูว่ามีท่อระบายน้าอุดตรงบริเวณจุดไหนบ้าง เพราะน้าขังไม่นานก็
จะแห้ง
-หากจาเป็นต้องรื้อ ส่งเรื่องให้แขวงดาเนินการรื้อและมอบรองป้อมเพชร

/ระเบียบวาระที่ 7...
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ระเบียบวาระที่ 7

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 11
ประจา 2560 (กองสาธารณสุขฯ)

นางทิพวรรณ มากผล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 11 ประจา 2560
ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11
ประจาปี 2560 เรื่องสืบสานพระราชปณิธาน “ร่วมใจเพื่อคุณภาพ
การแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่เวทีโลก” สรุปสาระสาคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์
การแพทย์ฉุกเฉินใน 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีระบบการแพทย์
ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานซึ่งทุกคนเข้าถึง ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกภาคส่วน
เป้าหมายทั่วไป ลดการเสียชีวิตและความพิการ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
3. พัฒนากลไกการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
4. พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
5. การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2559 สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ แ ก้ ไ ขกฎหมาย
“สถานพยาบาล” กาหนดให้ สถานพยาบาลทุกแห่ งทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องให้
ความช่ว ยเหลื อ ผู้ ป่ว ยฉุ กเฉิน อย่างมีประสิ ทธิภ าพ อย่างน้ อย 72 ชม. โดยไม่ มี
เงื่อนไข และสถานพยาบาลจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามเงื่อนไขของแต่ละ
กองทุน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดกระบี่
1. ศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลกระบี่
2. มูลนิธิประชาสันติสุข
3. มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
การติดต่อ
- โทรศัพท์. 1669 ระบบจะติดต่อไปยังหน่วยที่รับผิดชอบที่อยู่ใกล้ที่สุดในการ
ออกดาเนินการช่วยเหลือ จึงเรียนแจ้งมายังที่ประชุมแห่งนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 8 …
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องชี้แจงการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะริมเขื่อน (กองช่าง)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วม เรื่องชี้แจงการตรวจสอบ
ผู้อานวยการกองช่าง ไฟฟ้าสาธารณะริมเขื่อนจากการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวจะอยู่ที่ระบบสายไฟฟ้า
ใต้ดิน เสาไฟแบบ High Mast. 400 W จะมีความร้อนสูงทาให้ขาดได้ง่าย และทาง
ช่างให้ข้อคิดเห็นว่าควรจะเปลี่ยนเป็นโคมไฟสปอร์ทไลท์ LED 200 W จะทาให้การ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของเสาไฟฟ้า High Mast. ลดลงได้ และมีอายุการใช้งานนานกว่า
โคมไฟสปอร์ทไลท์เดิม ควรวางระบบสายใต้ดินใหม่และใช้ท่อร้อยสาย แต่โคมไฟ
สปอร์ทไลท์ LED นั้นจะมีราคาสูง จึงเสนอมาให้ที่ประชุมแห่งนี้พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 9

-เสาไฟถนนแบบสูง High Mast หากจะเปลี่ยนใหม่ ใ ห้เป็น LED ให้
เปลี่ยนได้
-ส่วนหลอดไฟที่เหลือจากเสาต่างๆ ให้นามาใส่เสาที่เหลืออื่นๆ แทน

เรื่องสรุปข้อมูลค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (กองการศึกษา)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
สืบเนื่องจากทางกองการศึกษาได้สรุป ข้อมูลค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้ ฯ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ และเป็นที่ทราบดีว่าทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ไม่ค่อยมีรายได้ทเี่ ข้ามาคงทีน่ ั้น จึงเรียนที่
ประชุมแห่งนี้ควรกาหนดวิธีการหรือจัดกิจกรรมหารายได้ เพิ่มเติม เพื่อนามาเป็น
ค่าใช้จ่ายของศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องสรุปข้อมูลค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (กอง
การศึกษา) ในส่วนนี้ค่อยหาทางปรึกษาหารือกันใหม่อีกครั้ง

เรื่องรายงานการใช้เงินการศึกษาอบรม (กองการศึกษา)

นางสาวสุวรรณี เสนีย์ ในระเบียบวาระที่ 9 และ 10 เรื่องรายงานการใช้เงินการศึกษาอบรม และ เรื่อง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากเงินรายได้เทศบาล
เมื อ งกระบี่ 2 เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น เงิ น ที่ ท างกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรให้โรงเรียนในอัตราคนละ 3,000
บาทสาหรับข้าราชการครู ถ้าหากมีการเดินทางไปราชการจะให้เบิกเงินใน
ส่ว นนี้ แต่ในปีงบประมาณ 2560 เราให้ โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดตั้งเป็น
จานวนค่าหัวที่เป็นข้าราชการครูของตัวเอง และได้ตรวจสอบจากทางกรม
ส่งเสริมฯ ปรากฏว่าทางกรมส่งเสริมฯ ไม่ได้โอนเงินเข้ามาจึงไม่เพียงพอ
ส าหรั บ การส่ ง บุค ลากรเข้ ารั บการอบรมในครั้ งต่ อไป และในการนี้ท าง
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จึงขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
/ราชการ...
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ราชการจากเงินรายได้เทศบาลเมืองกระบี่ส าหรับส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมพัฒนาต่างๆ ในครั้งต่อไป
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องที่เกี่ยวข้องนี้จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
1. การไปประชุมอบรมสัมมนา เดิมทางกรมส่งเสริมฯ จะจัดสรรเงินให้ใน
การพัฒนาบุคลากรให้มาเป็นเงินอุดหนุน แต่ครั้งนี้ทางเขาไม่ได้จัดสรรมาให้
และทางโรงเรียนได้ทาหนังสื อมาเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่ าวจากทาง
เทศบาลเมืองกระบี่ และได้นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพิจารณา
2. ในการไปสอบในแต่ละครั้งที่ผ่านๆ ในการไปราชการมาสามารถ
เบิกจ่ายได้ แต่บางครั้งไม่ได้สอบครั้งเดียวผ่านและในการเข้าสอบในครั้ง
ต่อๆ ไปจะให้เบิกจ่ายต่อไปหรือไม่ จึงเสนอที่ประชุมแห่งนี้พิจารณาต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน - การไปอบรมในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานศึกษาหรือทาง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เทศบาลเมืองกระบีเ่ อง ต้องคานึงถึงความเหมาะสมมีความจาเป็นหรือไม่
มากน้อยเพียงใด หากเป็นหนังสือที่แจ้งมาจากกรมโดยตรงต่างๆ ต้อง
พิจารณาเพราะเขาสั่งการมาจะต้องไปตามนั้น
- เรื่องของการไปสอบถ้าหากสอบครั้งที่ 2 และ 3 ยังไม่ได้ในครั้งต่อๆ ไป
จะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายเอง
มติที่ประชุม - เราต้องแจ้งไปทางสถานศึกษาต่างๆ ว่าเราควรใช้จ่าย
เท่าที่จาเป็นหากสอบครั้งที่ 2 และ 3 จะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายเอง
- ให้ปลัดเทศบาลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางกรมส่งเสริมฯ
- มอบปลัดเทศบาล ประสานทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง
การไปราชการของครู และไปสอบเพื่อเลื่อนระดับตลอดจนสอบเลื่อน
วิทยฐานะของครู ว่าสามารถเบิกการเดินทางไปราชการได้หรือไม่
(ในครั้งที่ 2 และ 3)
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เรื่องขอเบิกค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากเงินรายได้เทศบาล
เมืองกระบี่ (กองการศึกษา)

นางสาวสุวรรณี เสนีย์ ในระเบียบวาระที่ 9 และ 10 เรื่องรายงานการใช้เงินการศึกษาอบรม และ เรื่อง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากเงินรายได้เทศบาล
เมืองกระบี่ 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน และได้เรียนแจ้งที่ประชุมแล้ว
มติที่ประชุม - เราต้องแจ้งไปทางสถานศึกษาต่างๆ ว่าเราควรใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น
- ให้ปลัดเทศบาลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางกรมส่งเสริมฯ
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เรื่องการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี(สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ ชูศิลป์ เรื่องการ ปฏิ บั ติ ตามข้อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ในส่ ว นนี้ท างกรมส่ ง เสริ มการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือ
/ปฏิบัติตาม…
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ปฏิบัติตาม ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่
กาหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงาน
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐให้ได้ภายในปี 2560 และ
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทาสรุป ผลการ
ดาเนิน งานตามข้อสั่งการดังกล่าวนากราบเรียนนายกรัฐมนตรี ทราบ ใน
ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 30 พฤษภ าคม 2560 แ ละส่ ง ทางระบ บ
oic.go.th/kpiform1 ในระหว่างวันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2560 ต่อไป
-ในเรื่องนี้ได้ประสานทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไปทางระบบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13

- ดาเนินการรายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เรื่องการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของ
เทศบาลเมืองกระบี่ (กองคลัง)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนหน้านี้ ประกอบด้วยท่านนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล คือเรื่องของการตราเทศบัญญัติงบประมาณ
ปี 2561 ในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับงบการเงินต่างๆ ที่ให้ตั้งงบประมาณโดยเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลและสั่งได้การมาจากต้นสังกัด ในส่วนนี้ที่ทาแล้วมีทางกองการศึกษาได้ส่ง
เรื่องมาแล้ว และทางกองวิชาการได้ส่งเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการทาบุญ 7 วัด โดย
สตง. ให้ชี้แจงในส่วนนี้ และทางเราควรจะพยายามทาให้ตรงเวลา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

มีโครงการวิถีพุทธ ทาง สตง. ได้เรียกเงินคืนจานวน 200,000 บาท
ในเรื่องนี้ช่วยตรวจสอบรายงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
-โครงการต่างๆ เกี่ยวข้องกับงบการเงินต่างๆ จะต้องตั้งงบประมาณให้
ชัดเจน
-ในส่วนที่จะต้องชี้แจงกับทาง สตง. ให้ช่วยกันตรวจสอบในเรื่องของ
รายละเอียดต่างๆพร้อมรายงานให้ถูกต้องตามระเบียบ และรายงานให้
ทันตรงเวลา
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เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้อานวยการกองช่าง ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญร่วมโครงการปั่นไปปลูก ร่วมปั่น
จักรยาน เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง พร้อมกันเวลา 06.00 น.
ณ บริเวณบ่อบาบัดน้าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุกกอง/ฝ่าย
และได้ประสานขอความร่วมมือกับทางเทศกิจเรื่อง
-รถนาขบวน ทางเทศกิจ
-รถพยาบาล ทางกองสาธารณสุขฯ
-รวมถึงการจราจรต่างๆ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลได้ทาหนังสือเรื่องขอใช้ห้องประชุมมาอีก
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ครั้งหนึ่ง และยืนยันที่จะขอใช้ห้องเหมือนเดิม จึงเสนอที่ประชุมแห่งนี้พิจารณา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ให้ใช้ห้องข้างห้องรับรอง ชั้น 4 ได้
กองช่าง
-ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ร่ ว มโครงการปั่ น ไปปลู ก ร่ ว มปั่ น จั ก รยาน เพื่ อ
รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง
สานักปลัดเทศบาล
-โครงการปั่นไปปลูกขอความร่วมมือ ทางเทศกิจในเรื่องของรถนาขบวน
รวมถึงการจราจรต่างๆ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-โครงการปั่น ไปปลูก ขอความร่วมมือ ทางกองสาธารณสุขฯ ในเรื่อง
รถพยาบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล
-อนุญาตให้ สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล ใช้ห้องข้างห้องรับรอง ชั้น 4
สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
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เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

