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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 8/2560
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
3. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
4. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
5. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
6. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
7. นายกิจจา
กาละวงศ์
8. นายศุภกร
ศรีจันทร์
9. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
10. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
11.นางสาวรัตติกาล เครือหลี
12.นางอังคณา
สืบวิเศษ
13.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
14. นายณรงค์
รัฐภูมิภักดิ์
15.นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
16.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
17.นายวิรัตน์
จุติประภาค
18.นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
19.นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
20.นางรวีวรรณ เต็มชื่น
21. นางสาวอ่อนภัตร จูฑามาตย์
22. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
23. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
24. นางสาวสุดาชล กาละวงศ์
25. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
26. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์
27. นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
28. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
รก.ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
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29. นายวรเวทย์
30. นายวิริยะ
31. นายณฐนนท์
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายป้อมเพชร
2. นายสารัตน์
3. นายวิระยุทธ
4. นางวิไล
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจิรัญญา
2. นายนพราชย์
3. นางเยาวเรศ
4. นางทิพวรรณ
5. นางสาวเอมอร

แสงศรี
เดชผล
สูทอก

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

สุคนธกนิษฺฐ
เกี่ยวข้อง
เดชอรุณ
กัลป์ยาณปัทม์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

หง้าฝา
อินทองคา
ตันเลียง
มากผล
มณีกุล

รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
นายสัตวแพทย์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ลาพักผ่อน)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

มีเรื่องทีแ่ จ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- เรื่องของโครงการต่างๆ ที่ได้เขียนไว้แล้วนั้น ขอให้เร่งรัดดาเนินการ
- เรื่องของการปลูกดอกดาวเรือง ให้เร่งดาเนินการ และในส่ ว นนี้ ไ ด้ โ อน
เงินงบประมาณเพิ่มเพื่อที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์ต่าง เพื่อเตรียมเพาะเมล็ดไว้
- ขณะนี้ได้อยู่ในช่วงที่มีกฎหมายใหม่ต่างๆ หลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกฎหมาย 4 ชั่วโคตรและได้ผ่าน ครม.เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อย
โดยจะบังคับใช้กับข้าราชการทุกคน ทุกตาแหน่ง ข้าราชการการเมือง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต่ า งๆ รวมทั้ ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง ญาติ 4 ล าดั บ คื อ
1.ผู้สืบสันดาน 2.บุพพการี 3.คู่สมรสของบุตร และ 4.พี่น้องและบุตร
บุญธรรม
- การประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างชัดเจนและแน่นอน โดยที่
ผ่านมาน้าได้ท่ว มจังหวัดสกลนคร เราควรระมัดระวังพายุถึงวันที่ 7
สิงหาคม ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมจะได้ไม่เกิดปัญหา ขอให้
ทุ ก คนรั บ ผิ ด ชอบตามค าสั่ ง หน้ า ที่ ตลอดจนทุ ก คนต้ อ งช่ ว ยกั น
รับผิดชอบงานของตัวเองให้เต็มที่
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-

-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
7/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 16 หน้า และ
ให้ทุกท่านช่วยดูรายละเอียด และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม
บ้างครับ ขอเชิญครับ
ในส่ ว นนี้ ร ายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว น ครั้ ง ที่
7/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมจากเดิมที่ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน
2560 ขอบคุณครับ
มีท่ านอื่น ที่จ ะขอแก้ ไขเพิ่ มเติ มบ้ างครั บ หากไม่มี ถือ ว่า ที่ ประชุ ม แห่ ง นี้
ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้ง
ที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับรองรายงานการประชุม

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
สานักปลัดเทศบาล

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
ของสานักปลัดเทศบาล เรื่องที่ 1. โครงการรถบรรทุกน้าดับเพลิง
จานวน 1 คัน ขณะได้ดาเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. มอบปลัดเทศบาล ประสานประสานทางกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเรื่องการไปราชการของครู และไปสอบเพื่อเลื่ อนระดับตลอดจน
สอบเลื่อนวิทยฐานะของครู ว่าสามารถเบิกการเดินทางไปราชการได้หรือไม่
(ในครั้งที่ 2 และ 3) เรื่องนี้นั้นเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลโดยให้
พิจารณาตามความเหมาะสม

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรื่องนี้นั้น ถ้าหากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัด ควร
พิจารณาว่าจะใครเข้าร่วมทาอะไรอย่างไรหรือไม่ หากเป็นทางสถาบันจัด
ไม่ควรไป

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ได้มีหนังสือสั่งการมาแล้ว ว่าหากเป็นสถาบันการศึกษาไม่ควรไป แต่ถ้าหาก
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดควรไป และเมื่อไปมาแล้วเราได้
อะไรกลับมาใช้ประโยชน์กับงานของเราบ้าง
/นายประพันธุ์...
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในส่วนของกรมจะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและ
ตราโลโก้ที่มาจากกรมส่งเสริมฯ คือที่ประชุมกับที่โรงเรียน แต่อีก 2 ที่เป็น
ฝั่งธนบุรีและหน้ารามคาแหง ขอความกรุณาจากทางโรงเรียนช่วยสกรีนด้วย

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ทางสานักงบประมาณเขาได้เห็นแล้วว่าการไปอบรมต่างๆ มันเยอะเกินไป
และได้พิจารณาแล้วว่าต่อไปนี้นั้นเขาจะไม่ให้แล้ว

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

การเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการสอบบรรจุเลื่อนวิทยฐานะ ควรใช้
ระเบียบการเดินทางว่าควรให้เบิกได้หรือไม่ ได้แก่
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่
2. การสอบคัดเลือก การไปช่วยราชการ การไปรักษาการในตาแหน่ง หาก
เป็นการสอบสายผู้บริหารครั้งเดียวจบ แต่หากทา คศ.ของครู บางครั้ง
ครั้งเดียวไม่จบ ควรจะดาเนินการอย่างไรต่อไป

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

หากเป็นเรื่องของสิทธิของบุคคล เราควรจะให้ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนนี้นั้นควรตั้งคณะกรรมการพิจารณากันอีกครั้ง
มอบปลัดเทศบาลประสานกับทางโรงเรียนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ คศ.
ของครู
กองช่าง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องของรถแทรกเตอร์ได้ขนส่งไปซ่อมที่ศูนย์แล้ว และใช้วิธีพิเศษ ราคา
ประมาณ 580,000 บาท เรื่องนี้ต้องเร่งดาเนินการให้เสร็จ

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
ทางเราได้งบประมาณต่างๆ มา ได้ตรวจรับรถสิบล้อ และมีรถน้า ส่วนต่างๆ
เหล่านี้หากทางผู้รับจ้างได้ส่งข้อมูลถูกต้องตามกาหนดคิดว่าภายใน
กลางเดือนสิงหาคมจะได้รับรถต่างๆ และมีการตรวจรับวันที่ 10 สิงหาคม
2560 จากนั้นเราสามารถใช้งานได้ต่อไป

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนของระเบียบพัสดุอยู่ระหว่างรอยต่อเก่า
และใหม่ ประกาศนั้นได้นาเข้าเว็บไซต์ถูกต้องมีเอกสารยืนยันภายในวันที่
22 สิงหาคม 2560 เขาให้ดาเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นโดยใช้ระเบียบเก่า
- การดาเนินการที่ต้องรอการอนุมัติจากสภาเทศบาล ให้ส่งได้ในวันที่
16 สิงหาคม 2560 เพราะต้องรอผลการพิจารณาอนุมัติและรายงานการ
ประชุมสภาฯ ส่วนอื่นๆ ที่เป็นกรณีปกติให้ดาเนินการไปโดยเร่งด่วนหากมี
ความพร้อม
/- การตกลง…
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- การตกลงราคาปกติหากมีความพร้อมให้ส่งภายใน 10 สิงหาคม
2560 และในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้ก่อนให้รีบดาเนินการ
ก่อน เป็นกรณีพิเศษ หากไม่ทันต้องไปเข้าระเบียบใหม่
- ได้ประสานกับทางเทศบาลอื่นๆ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวในส่วนกลางว่าได้
บังคับใช้แน่นอนหรือไม่อย่างไร และมีแนวโน้มว่าเปลี่ยนหรือไม่ ในส่ว น
ราชการอื่นๆ เขาได้ใช้ไปแล้ ว และไม่มีข้อมูล รายงานปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ
- เรื่องของการกันเงินที่เป็นอานาจของท่านนายก หากทาไม่ทันให้รีบ
ตรวจสอบและให้เสนอมาทันที
- เรื่องการขออนุมัติเบิกจ่ายให้ตรวจสอบและเสนอโดยด่วน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

งบประมาณเรื่องนี้ได้อนุมัติมาให้ตั้งแต่เดือนกันยายน ปีที่แล้วโครงการ
ต่างๆ เช่นเรื่องครุภัณฑ์หลายๆ เรื่องยังไม่มีการจัดซื้อแสดงว่าไม่มีความ
จาเป็น ต่อไปเป็นโครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ของกองช่าง

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

- เรื่องโครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น
ผู้ดาเนินการและประสานทางเทศบาลเมืองกระบี่เรื่องของสถานที่ ขณะนี้
ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
- เรื่องการปลูกดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ทางงานสวนสาธารณะได้ดาเนินการเพาะลงถุงดาจานวน 4 พันถุงและที่
เหลืออีก 4 พันยังอยู่ในการอนุบาลต้นกล้า รวมแล้วประมาณ 8 พัน และ
จะทิ้งช่วงให้ทันระยะเวลาของงานราชพิธี

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- เรื่องของเมล็ดดาวเรือง ส่วนหนึ่งได้แบ่งให้ทางโรงเรียนและชุมชน
เมล็ดดาวเรืองจานวน 7,000 เมล็ด และทานตะวัน 6,500 เมล็ด
- และขอให้ผู้ที่รับเมล็ดพันธุ์และวัสดุอุปกรณ์ให้รายงานผลการ
ดาเนินการ ณ ปัจจุบันให้ทราบภายในวันจันทร์

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ให้รายงานเพื่อที่จะได้รายงานจังหวัดต่อไป
ต่อไปเรื่องการทา Graphic

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

- เรื่องการทา Graphic ขณะนี้งานสถาปัตยกรรมได้รวบรวมข้อมูลภาพ
ต่างๆ และจะนาเสนอต่ออีกครั้ง
- เสาไฟ High Mast แบบ LED ราคาประมาณหลอดละ 20,000 –
30,000 บาท คงจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบ LED ขณะนี้ได้เปลี่ยนใช้
/เป็นหลอด...
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- เป็นหลอดปกติไปก่อนราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาท
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ให้ประสานทางกองทุนไฟฟ้า เพระวันก่อนเขาแจ้งมาว่าเขาจะให้
เปลี่ยนเป็นแบบ LED ทั้งหมด

นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่องนี้ทางเขาแจ้งว่าเปลี่ยนเฉพาะในสานักงานเท่านั้น

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ต่อไปติดตามงานที่ได้รับมอบหมายของสานักปลัดเทศบาล

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

สานักปลัดเทศบาล
- เรื่องการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ได้ดาเนินการแล้ว
- มอบหัวหน้าฝ่ายปกครองในเรื่องการติดตั้งป้าย “ห้ามจาหน่ายอาหาร”
บริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ดาเนินการแล้ว
- เรื่องบริเวณตรงหน้าโวคฝั่งตรงข้ามให้ตีเส้นจราจรขาวแดง ดาเนินการ
แล้ว
- เรื่องการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9
สานักปลัดเป็นแม่งานในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และดาเนินการประสานทุกกอง/ฝ่าย เรื่องนี้ได้ดาเนินการแล้ว
- เรื่องการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้ดาเนินการรายงาน
ตามระเบียบ
ขอเพิ่มเติมในส่วนที่หัวหน้าสานักปลัดได้เรียนแจ้งไปในที่ประชุม เรื่องการ
เตรียมงานวันที่ 26 ตุลาคม 2560
- สถานที่ ได้ไปดูสถานที่และเมื่อวันอังคาร มี 10 หน่วยราชการไป
ร่วมกันกาหนดจุดพื้นที่ต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการ ตั้งแต่รอบอุโบสถ เมรุ
หน้าบันไดนาคลงมาถึงจุดที่ตั้งเวที หน้าป้อมตารวจ รวมถึงถนนคนเดิน
ต่างๆ เหล่านี้เป็นสถานที่หลักในการจัดงานจัดตั้งเต็นท์ และให้ทางสานัก
ปลัดสรุปข้อมูลเสนอท่านนายกและรายงานไปยั งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ทราบ
- การแสดง ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่และกับทุกส่วนโดยให้ส่งรายชื่อ
นักแสดง เจ้าหน้าที่การแสดงโดยเฉพาะของแต่ละโรงเรียนเพื่อจะแต่งตั้ง
เป็นคณะทางาน
/- จากการ…
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- จากการได้รับข้อมูลเรื่องการแสดงนั้น เวลาของการแสดงต่างๆ นั้นมี
ระยะเวลานาน เวลาการแสดงคงจะเริ่มได้ตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไปใน
ส่วนนี้จะต้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ของสานักปลัดเรื่องของการจัดระเบียบการเดินรถในเมือง บริเวณที่จอดรถ
ทางเดียวให้เลื่อนจุดจอดรถประจาทางจากเดิมจอดได้ 4 คันแต่เราทาให้
จอดแค่ 3 คัน เพราะถ้าหากจอดได้ 4 คันนั้นท้ายรถจะโผล่ไปปิดท้ายรถ
คันอื่นๆ
- บริเวณหน้าโวคที่จอดรถให้ตีเส้น ให้ตีแนวขวาง 3 เมตร. ที่จริงแล้ว
ควรจะตีเส้นให้เล็กลงประมาณ 2 เมตร.
- ในส่วนของเกาะกลางถนนเราจะทาอย่างไร จะแก้ไขปัญหาโดยการตี
เส้นจราจรต่างๆ แต่ให้ตีเส้นให้ชิดเสียก่อน

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
บริเวณถนนพัฒนาที่เราไปตั้งกรวยจราจร หากมีรถจอดอยู่แล้วนั้น รถคัน
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ อื่นๆ ไม่สามารถแซงได้ เพราะจะติดแบริเออร์และจะเอากรวยจราจรออก
ได้หรือไม่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายศุภกร
ศรีจันทร์
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สามารถนาออกได้ แต่บริเวณหัวเกาะไม่ควรนาออกเพราะรถที่มาแต่ละฝั่ง
นั้นจะลัดทางและอาจจะเกิดการชนได้ ต่อไปติดตามงานกองวิชาการฯ
กองวิชาการและแผนงาน
กราบเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่องการเตรียมโครงการต่างๆ เพื่อประกวดธรรมาภิบาล ในปี 2561
เกี่ ย วกั บ พื ช ผั ก สวนครั ว และรวมถึ ง ขยะที่ จ ะท าปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ แ ละได้ ว าง
แผนการดาเนินงานและประสานทาง โรงเรียน ชุมชนต่างๆ แล้ว
ในปีต่อๆ ไปหากจะประกวดธรรมาภิบาลฝากทุกกอง/ฝ่าย ทุกภาคส่วนต้อง
ช่วยกัน ถือว่าเป็นนโยบายให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน และปีหน้าไม่มีการ
โอนงบประมาณแต่อย่างใด ต่อไปเชิญทางกองสาธารณะสุขฯ

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอังคณา สืบวิเศษ
เรื่องตรวจสอบสถานที่ ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลบริเวณบ่อฝั่งกลบขยะ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ติดต่อประสานงานกับเทศบาลนครนนทบุรี และเขาแนะนาให้เขาไปยัง
เว็บไซต์ของกรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมและได้แบบแปลนมาแล้ว ซึ่งแบบ
แปลนจะมี 3 ขนาด ขนาดเล็กความจุ 5 ลบ.ม./วัน ขนาดที่ 2 ความจุ 10
ลบ.ม./วัน และขนาดที่ 3 ความจะ 15 ลบ.ม./วัน ราคาสูงสุดประมาณ 4
/ล้านบาท…
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ล้านบาท แบบแปลนนี้ยังไม่เป็นปัจจุบัน และบ่อต่างๆ ของเราจะมีปัญหา
เรื่องของบ่อฝัง บ่อตาก ฝาเปิด ข้อต่อต่างๆ ส่วนนี้จะต้องมีการประชุม
พูดคุยกับทางกองช่างอีกครั้งว่าจะดาเนินการอย่างไร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องบ่อหมักสิ่งปฏิกูลให้ดุในเรื่องของโครงสร้างถ้าหากยังดีและใช้งานได้
สิ่งต่างๆ ที่อยู่ข้างเมื่อไม่ได้นาออกมาถ้าขุดออกมาจะนาออกมาจะได้หรือไม่
หากใช้งานไม่ได้จาเป็นต้องสร้างใหม่ ไม่เพียงแต่เฉพาะของตัวเมืองที่ทิ้ง
ขยะยังรวมถึง อบต. ต่างๆ จะทิ้งรวมกันที่นี่ เดิมบริเวณสวนปาล์มเขาเคย
ให้เรานาไปทิ้งเพราะเป็นปุ๋ย แต่ปัจจุบันเขาไม่ให้ทิ้งและได้ทิ้งข้ามมายังฝั่ง
ของเรา การที่ทิ้งอย่างนี้นั้นต่อไปควรจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้ทางเรา และให้
สอบถามไปยังเทศบาลนครนนทบุรีว่าราคาค่าขยะคิดอย่างไร

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องนี้จะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ กองช่างและกองสาธารณะสุขฯ
-ของกองช่าง โครงการที่ยังนิ่งหรือที่ยังทาอยู่บางส่วน ขอให้ช่วยตรวจสอบ
และติดตาม
-ของกองสาธารณสุขฯ โครงการงานที่ทาอยู่ต่างๆ ที่ยังนิ่งหรือที่ยังทาอยู่
บางส่วน อยากให้มีการเคลื่อนไหว มีความคืบหน้าและจะเป็นผลมากน้อย
แค่ไหนค่อยปรับแก้ไปตามลาดับ เพราะมีการไปตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่
ได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาล โดยให้รายงานท่านนายกทราบ หากเขามา
ตรวจสอบเรามีเอกสารที่จะให้เขาดู

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ในส่วนนี้มอบทางกองช่างเข้าไปสารวจตรวจสอบดู

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ส่วนนี้แท้ที่จริงแล้วควรนาไปใช้ แต่เราไม่ได้นาไปใช้
ส่วนเรื่องรถแม็คโครเล็ก ราคา 2.2 ล้านบาทดาเนินการซื้อได้เพราะมีเงิน
อยู่แล้ว

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

บ่อปฏิกูลในช่วงก่อนมีการนามาใช้ กองสาธารณสุขฯ ใช้อยู่แต่หลังจากนั้น
ได้ปิดนาน ทาให้ระบบปิดแห้ง

เรื่องของสิ่งปฏิกูลที่เราได้รับเงินมาเท่าที่ดูแล้วยังมีปัญหาเรื่องแบบแปลน
เพราะทาไปได้ไม่กี่ปีจะเสียหมดทุกที่ น่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบต่างๆ ใน
ส่วนนี้เราควรตรวจสอบดูให้ดี

นางอังคณา สืบวิเศษ
เรื่องของขยะอันตรายประสานกับทางกองช่างเพื่อทาการ Big Cleaning
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ปลายเดือนสิงหาคมนี้ จะเก็บขยะอันตรายในชุมชนและนาไปที่บ่อขยะ
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

รีบประสานและเร่งดาเนินการ

นางอังคณา สืบวิเศษ
เรื่องของตรวจสอบท่อระบายน้าฝั่งโรงรมและหมู่บ้านวัฒนา ปรากฏว่าท่อที่
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ โรงรมและหมู่บ้านวัฒนาไม่มีท่อแต่อย่างใด
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

เรื่องนี้นั้นมอบทางคุณบรรจบ ตรวจสอบการระบายน้า
กองคลัง
เรื่ อ งของโครงการปี 2561 งบกลุ่ ม จั ง หวั ด ปี 2561 มี 2 โครงการ
1.โครงการศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอท็อปอันดามัน วงเงิน
21 ล้านบาท
2.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว วงเงิน 36 ล้านบาท
และขอให้ทุกกอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบเร่งรัดทาราคากลาง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- มอบกองช่าง เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกันยายน 2560
- มอบรองกิจจา เรื่องของกองช่างที่จัดทาราคากลาง
- ถนนสายกระบี่ โครงการ 15 ล้าน เสนอส่งรายชื่อคณะกรรมการชุดเดิม
- เรื่องของทางหลวงชนบท การที่จะกาหนดให้ทางเขามาช่วยดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทางเราต้องไปเร่งทางเขา อย่ารอเขา
- เรื่ อ งของการท า E-Building ต้ อ งรี บ ท า วั น ที่ 1 ตุ ล าคม ทาง
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ว่าต้องลงนามสัญญาให้ได้

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องขอโครงการงถนนวัชระ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เพราะมี
คณะกรรมการตรวจรับไปแล้ว ส่วนของโครงการวงเงิน 21 ล้านเราต้อง
กาหนดรายชื่อคณะกรรมการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-โครงการวงเงิน 21 ล้าน เสนอส่งรายชื่อของคณะกรรมการที่ทาโครงการ
โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน และมอบรองกิจจาประสานงานทั้ง 2 โครงการ

นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

-โครงการเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ งบประมาณ 7,190,000 บาท ขณะนี้ได้
ผู้รับจ้างแล้วคือบริษัทไฮโดรแกรนด์
-โครงการศูนย์การท่องเที่ยว งบประมาณ 2,980,000 ล้าน ขณะนี้ได้ผู้
รับ จ้ างแล้ ว คือ บริษัท ช.สุ ภ าวดี คอนสตรัคชั่น ส่ วนนี้ต้องชะลอการทา
สั ญ ญาเนื่ อ งจากได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงงบประมาณต้ อ งรอทางส านั ก
งบประมาณอนุมัติต่อไป
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ทาหนังสือขอใช้พื้นที่เพิ่มเติม 9 ไร่เศษ ตรงข้ามบ่อบาบัดน้าเสีย
-ใช้พื้นที่โครงการร้อยมือสร้างเมืองให้เร่งประสาน และขอแก้ไขคาขอใช้
พื้นที่เดิมที่เป็นสันทนาการ ให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะใช้ ว่าทาอย่างไรให้
สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนนี้มอบทางปลัดเทศบาล

นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

เรื่องของการดาเนินการติดตั้ง GPS ในส่วนนี้ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่
25 ก.ค. 2560 ทางกองคลังได้ทาหนังสือแจ้งไปยังทุกกอง/ฝ่ายแล้ว และ
ให้ทุกกอง/ฝ่ายจัดส่งข้อมูลให้ทางกองคลังภายในวันที่ 4 ส.ค. 2560

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ในส่วนของโครงการปีงบประมาณ 2558 ที่ยังไม่เสร็จคือ
-เรื่องโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน งบประมาณ
1,800,000 บาท ได้มีการสอบราคาแล้ว
-ในส่วนของโครงการปีงบประมาณ 2559 เรื่องของการติดตั้งผ้าม่าน มี
ความผิดพลาดเรื่องมยาวของม่าน เพราะลดน้อยลงมา เรื่องนี้นั้นต้องทา
เรื่องขอแก้ไขรายละเอียดและนาเข้าสภาเทศบาล ส่วนเรื่องสัญญาต้องยุติไว้
ก่อน
-เรื่ อ งโครงการก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ า คสล. ที่ ค วนม้ า ตั้ ง งบประมาณ
1,500,000 บาท ขอยกเลิกเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ
-เรื่องการปรับปรุงถนนมหาราช งบประมาณ 2,000,000 บาท เมื่อช่วง
15.00 น. ของวันที่ผ่านมาได้เริ่มดาเนินการในส่วนนี้แล้ว
-โครงการจุดกลั บ รถบริ เวณควนม้าตั้ง ส่ ว นนี้ อยู่ระหว่างการทาประชา
พิจารณ์
-โครงการสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ บริเวณแยกคลองจิหลาดในส่วนนี้ยัง
ไม่ยกเลิกโครงการ รูปแบบต่างๆ ยังไม่ตรงตามที่ได้กาหนดไว้
-และโครงการปีงบประมาณ 2560 ต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อยมี 10 รายการ
ให้ช่วยติดตามรีบเร่งดาเนินการด้วย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องของอาคาร A และ C ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อาคาร
แสดงภาพหมุนเวียน ให้ทางกองการศึกษาเร่งทาญัตติเข้าสภาฯ และ
ประสานคุณอมรเพื่อทาญัตติเข้าสภาฯ

มติที่ประชุม

สานักปลัดเทศบาล
- มอบปลั ดเทศบาล ประสานกั บ ทางโรงเรี ยนในเรื่ อ งรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการทา คศ.ของครู และในส่วนนี้นั้นควรตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาด้วย
- มอบรองกิจจา ช่วยตามกองช่างเรื่องของการจัดทาราคากลาง
/ทาหนังสือ…
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- ทาหนังสือขอใช้พื้นที่เพิ่มเติม 9 ไร่เศษ ตรงข้ามบ่อบาบัดน้าเสีย
ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์กับสิ่งที่ต้องการจะใช้
- เรื่องของการจัดระเบียบการเดินรถในเมือง บริเวณที่จอดรถ
ทางเดียว ให้เลื่อนจุดจอดรถประจาทางจากเดิมจอดได้ 4 คัน แต่ทาให้
จอดได้แค่ 3 คัน
- บริเวณที่จอดรถหน้าโวคให้ตีเส้นแนวขวางประมาณ 2 เมตร.
กองช่าง
- เรื่องของเมล็ดดาวเรืองให้ติดตาม และรายงานผลให้จังหวัดทราบ
ต่อไป
- เรื่องของรถแทรกเตอร์ได้ขนส่งไปซ่อมที่ศูนย์ และใช้วิธีพิเศษ
ช่วยติดตามดาเนินการให้เสร็จ
- โครงการที่ยังนิ่งหรือที่ยังทาอยู่บางส่วน ขอให้ช่วยตรวจสอบและ
ติดตาม
- รีบเร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต่างๆ ภายในเดือนกันยายน
2560
- มอบคุณบรรจบ ตรวจสอบการระบายน้าของท่อระบายน้าฝั่งโรงรม
และหมู่บ้านวัฒนา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ให้ประสานสอบถามไปยังเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อขอรายละเอียด
ในเรื่องราคาค่าขยะ
- โครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาล โดยให้รายงานท่าน
นายกทราบ
- เรื่องของขยะอันตรายประสานกับทางกองช่างเพื่อทาการ Big
Cleaning
กองคลัง
- เรื่องของการทา E-Building ต้องเร่งทา และในวันที่ 1 ตุลาคม ทาง
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ว่าต้องลงนามสัญญา
กองการศึกษา
- เรื่องของอาคาร A และ C ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
อาคารแสดงภาพหมุนเวียน เร่งทาญัตติเข้าสภาฯ และประสานคุณอมร
เพื่อทาญัตติเข้าสภาฯ
ทุกกอง / ฝ่าย
- ในปีต่อๆ ไป หากจะประกวดธรรมาภิบาล ฝากทุกกอง/ฝ่าย ทุกภาค
/ส่วน…

12

ส่วน ต้องช่วยกัน ถือว่าเป็นนโยบายให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน และปี
หน้าไม่มีการโอนงบประมาณแต่อย่างใด
- โครงการปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว วงเงิน 36 ล้าน
บาท ขอให้ทุกกอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ เร่งรัดทาราคากลาง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการรณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
ออกกาลังกาย (สานักปลัดเทศบาล)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

- หากจะดาเนิน การต่อสามารถทาได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับความ
สมัครใจของของแต่ละบุคคล
- ในส่วนนี้มอบปลัดเทศบาล หากจะดาเนินการต่อต้องช่วยคิดว่าจะ
ทาอะไรและให้ทาได้อย่างต่อเนื่อง

เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็ก (สานักปลัดเทศบาล)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายรณรงค์ให้ข้าราชการ และประชาชนได้
ออกกาลังกายเพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพ และสมรรถภาพ
การท างานที่ดี ทุ กวั นพุ ธ ของสั ป ดาห์ โดยเริ่ม ต้น วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม
2560 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ส่วนนี้เมื่อครั้งที่ผ่านมาได้
มีการรณรงค์และทากิจกรรมในส่วนนี้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
แต่ละบุคคล หากจะดาเนินการต่อสามารถทาต่อได้

เมื่อคืนวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 20.30 น. งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย ฝ่ายปกครอง ได้รับแจ้งจากวิทยุ สภ.เมืองกระบี่ ว่ามีเด็กพยายาม
กระโดดน้าฆ่าตัวตายบริเวณไม้มะหาดริมแม่น้ากระบี่ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยจึงได้ไปยังที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย นายสิวดล ณรงค์กิจ นายดารง
ขอนทอง นายกนก ชูทอง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ ตารวจ
สถ.เมืองกระบี่ ได้ดาเนินการช่วยเหลือเด็กรายดังกล่าว ไว้ได้อย่างปลอดภัย
และนาตัวส่งกลับบ้านยังชุมชนร่วมจิตร่วมใจ เรื่องนี้สาเนาแจ้งให้ทราบและ
ให้ติดตามดูความคืบหน้าต่อไป
เรื่องนี้แจ้งให้ทุกกอง/ฝ่าย ทราบ และให้ติดตามดูความคืบหน้าต่อไป

เรื่องโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (สานัก
ปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

เรื่องโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
มีรายละเอียด ดังนี้
/จัดทา…

13

1. จัดทาโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติ
ไทย ในระยะเวลาของปีงบประมาณ 2560 ถึงสิ้นปีงบประมาณ
2561
2. โครงการและกิจกรรมที่จัดทามีลักษณะเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความ
เป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การ
ชัก การประดับ การแสดงดารเคารพธงชาติไทย
3. จัดส่งรายละเอียดแบบสรุปโครงการและกิจกรรมฯ ตามข้อ 1. พร้อม
ภาพถ่ายให้จังหวัดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
4. ให้ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน และประดับธง
ชาติไทยตามถนนและสถานที่ต่างๆ ในวันที่ 28 กันยายน 2560
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

มอบกองสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์เรื่องของโครงการและกิจกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เรื่องรายชื่อผู้ประกอบการที่สนใจขายอาหาร ณ ศูนย์จาหน่ายอาหารเทศบาล
(ตรงข้ามศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน) (กองสวัสดิการสังคม)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

ในส่วนนี้ฝากทาง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ช่วยประชาสัมพันธ์ เรื่องของ
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และปีนี้เป็นปีที่สาคัญ เช่นเรื่องของ รัชกาลที่
9 เรื่องของวันที่ 12 สิงหาคม และเป็นโอกาสที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วม
ประดับธงชาติรวมถึงตราสัญลักษณ์

-เรื่องนี้นั้นส่วนที่เป็นพื้นที่ ที่ยังว่างดังกล่าวยังเป็นดิน หากช่วงแล้งแล้วนั้น
ให้นาเอาหินเกร็ดมาปูลง และตัวหนอนแผ่นพื้น ที่เป็นเท้าจางๆ มาปู
เพื่อให้คนเดินได้สะดวก และให้หาเงินโอนเข้าไป
-ส่วนที่เป็นทางเดินต่างๆ ปลูกต้นดาวเรืองตลอดแนวทางเดิน
- ส่วนที่เป็นพื้นที่ ที่ยังว่างดังกล่าวยังเป็นดินให้นาเอาหินเกร็ดและตัว
หนอนมาปูลงบริเวณนั้น
- ปลูกต้นดาวเรืองตลอดแนวทางเดิน

เรื่องการดาเนินงานโครงการ “น้าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ” (กองสวัสดิการสังคม)

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล การดาเนินงานโครงการ “น้าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ผสมผสานประชารัฐ” โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มี
/เป้าหมาย…
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เป้าหมายให้ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 1 แปลงเกษตรผสมผสาน
และกาหนดดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินบริจาค ตามวิธีดาเนินการดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ดังนี้
-จัดหาที่ดินที่ไม่ได้ทาประโยชน์ ขนาด 5 – 10 ไร่ เป็นเบื้องต้น มา
จัดทาแปลงเกษตรผสมผสานขนาดแปลงละ 1 – 2 งาน
-จัดหาแหล่งน้า และวางระบบการนาน้าไปใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตร
ผสมสานอย่างเพียงพอ
-ร่วมกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกคน
ยากจน จานวน 10 – 20 ราย
-นาปราชญ์ชาวบ้านผู้ที่ประสบความสาเร็จมาให้ความรู้การทาเกษตร
ผสมผสานเรียนรู้และถ่ายทอการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-สนับสุนนการกระจายผลผลิต จัดทาตลาดมาตรฐาน อาหารปลอดภัย
2. ให้ส่วนราชการ อบรมความรู้และสนับสนุนการประกอบอาชีพ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

โครงการประชารัฐของจังหวัดได้เกิดขึ้นแล้ว มีคณะกรรมการผู้จัดการ มี
ธนาคาร โดยถ้าหากเกษตรกรมีความประสงค์ต้องการในเรื่องนี้สามารถไปที่
บริษัทประชารัฐ หากมีความพร้อมมากพอสามารถกู้ยืมเงินได้
-ให้ประสานกับหน่วยต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้านให้มาช่วยกัน อยากให้เกิดขึ้น
ในภาพรวม
-โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
-ในส่วนสวนพุทธรรม มอบทางกองช่าง ให้นาต้นทานตะวันใส่ให้เต็มพื้นที่
เพื่อให้เป็นสีเหลืองสะพรั่ง
-การทาเกษตรผสมผสาน
-การเลี้ยงปลานิล ถือว่าเป็นโครงการที่ในหลวง ร.9 ท่านทรงนามาเลี้ยง

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล ในส่วนนี้ทางจังหวัดให้ทางเรารายงานทุกๆ 2 เดือน และขออนุญาตขอนา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม พื้นทีแ่ ปลงของชุมชนมิตรภาพไทยจีน มาจัดแต่งใหม่ได้หรือไม่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ให้ลองประสานกับทางเกษตรอาเภอ,จังหวัด ให้คาแนะนา หากทางเขาจะ
ลงทุนเองเป็นสิ่งที่ดีกว่า เพราะเขาจะดูแลรักษาพื้นที่ ควรให้เขาลงทุนเอง

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ ในส่วนนี้วิธีการดาเนินงาน คือ จะมีเรื่องที่เขาให้เราจัดหาที่ดิน จัดหาแหล่ง
รองนายกเทศมนตรี
น้า คัดประชากรที่อยู่ในชุมชนที่มีความลาบากให้เข้ามาดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
/เราควร…
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เราควรนาเอาชุมชนคู่เมืองด้วยหรือไม่ เพราะในเรื่ององค์ประกอบจะมีลักษณะการ
ปลูกพืชหมุนเวียน การทาปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักให้ความรู้ในการปรับปรุงดิน เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงแพะ ในส่วนนี้ชุมชนคู่เมือง ชุมชนรวมใจชน ชุมชนทุ่งโหลงที่ทาโครงการ
เกี่ยวเนื่องกับส่วนนี้แล้วเราควรนาชุมชนต่างๆ เหล่านี้ ร่วมด้วยหรือไม่อย่างไร
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
เรื่องนี้นั้นให้ทาง ผอ.กองสวัสดิการสังคมคุยประสานนอกรอบกับปลัด เรื่อง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ของสาสตร์พระราชาและธรรมาภิบาลอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 9

ฝากทางกองสวัสดิการสังคมช่วยติดตาม ชุมชนใดที่มีพื้นที่กว้างให้ช่วย
ประสาน
-เช่น ชุมชนร่วมใจชน ยังมีพื้นที่ว่างเยอะ สามารถทาได้ และเหมาะแก่
การเกษตรเลี้ยงปลาต่างๆ

เรื่องรายงานการประชุมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ เรื่องนี้นั้นได้รับการร้องเรียนจากสื่อมวลชน ว่าเจอขยะบริเวณที่อยู่แถวป่า
รองนายกเทศมนตรี
ชายเลน บริเวณทิศตะวันตก จากการร้องเรียนมาซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล และเขา
ได้ประสานทาง อบต. ไสไทย ทาง อบต.ไสไทยบอกว่าไม่ได้อยู่ ในเขตของเขา และ
ทาง อบต.ไสไทย ได้ทาหนังสือ 2 ฉบับ ไปที่ป่าชายเลนที่ 26 อีกฉบับหนึ่งไปที่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทางสานักงานทรัพยากรฯ ได้
เชิ ญ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง 3 ส่ ว น เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ จากการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ทาง
สานักงานทรัพยากรฯ จังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ทาง
เราจึงมอบหมายกองช่างตรวจสอบข้อมูล และประสานไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง คือ
สถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เพื่อให้เป็นรูปธรรม เมื่อประสานงานต่างๆ เสร็จเมื่อไหร่ก็ตาม
1. มอบกองช่างหลังจากได้แม็คโครกลับมาแล้วให้ใช้แม็คโครตักใส่รถขยะ
และให้ทางกองสาธารณสุขฯ เอารถขยะไปรับขยะ
2. ขยะทีอ่ ยู่ตามที่ต่างๆ ที่ตกค้าง จากการที่ทิ้งนอกถัง ประสานทางกอง
ช่า ง มอบหมายภารกิ จ ให้ น ารถ KOMATSU ตั ก หน้ าตั ก หลั ง ไปตั ก ขยะ
ร่วมกับทางกองสาธารณสุขฯ ทา Big Cleaning.
3. นารถจร ระดมคนเข้าไปเก็บของต่างๆ ออกมา เช่น บริเวณหลังร้าน
อาคิว

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องนี้เองนั้นได้มีการบุกรุกที่เพื่อสร้างบ้านเรือน
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
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- มอบกองช่าง หลังจากได้แม็คโครกลับมาแล้ว ให้ใช้แม็คโครตักใส่รถ
ขยะ และให้ทางกองสาธารณสุขฯ เอารถขยะไปรับขยะ
- มอบกองช่าง ให้นารถ KOMATSU ตักหน้าตักหลัง ไปตักขยะ
ร่วมกับทางกองสาธารณสุขฯ และช่วยกันเก็บขยะต่างๆ ออกมาให้หมด
- ขยะที่ตกค้าง จากการที่ทิ้งนอกถัง กองช่างและกองสาธารณสุขฯ
ร่วมกันทา Big Cleaning บริเวณทีท่ ิ้งขยะ

เรื่องแจ้งความคืบหน้าระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์ล่าสุด (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นางอังคณา สืบวิเศษ
เรื่องแจ้งความคืบหน้าระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์ล่าสุ ด
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ได้สารวจและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะอยู่ที่ประมาณ 71,700 บาท และจะทาหนังสือ
ส่งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เพื่อให้มาดาเนินการต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ในส่วนนี้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 11

ทาหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เพื่อให้มา
ดาเนินการในส่วนนี้ต่อไป

เรื่องขอยกเว้นมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการกาหนดอัตราการเบิก
จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านในวั น หยุ ด ราชการ (กองวิ ช าการและ
แผนงาน)

นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรื่องขอยกเว้นมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการกาหนดอัตราการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ของเทศบาล
เมืองกระบี่ เรากาหนดไว้ในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้วันละ
250 บาท (ตามมติที่ประชุม) แต่ในกรณีของศูนย์การเรียนรู้ฯ ปีหนึ่ง
อาจจะมีสักประมาณ 2 – 3 วัน ที่จะต้องมาทางานในวันอาทิตย์ ในส่วนนี้
ปฏิบัติงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สาหรับใน
วันเสาร์ก็ให้ถือเป็นวันที่ต้องลาตามที่มีสิทธิด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นศูนย์
การเรียนรู้ฯ ขอยกเว้นการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้ฯ และต้องมาปฏิบัติงานในวัน
อาทิตย์ (เป็นกรณีพิเศษ) โดยขอให้มีสิทธิ์เบิกเงินค่าตอบแทนตามระเบียบ
/กระทรวง...
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตามเอกสาร
แนบ 2) ในวันอาทิตย์ที่ต้องมาปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
อัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กาหนด คือ การปฏิบัติงานวัน
วันหยุดราชการ ให้มีสิทธิ์เบิกเงินค่าตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ใน
อัตราชั่วโมงละ 60 บาท เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ต่อไป ขอเรียนแจ้งให้ที่
ประชุมแห่งนี้โปรดพิจารณา
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ในส่วนรายละเอียดข้างต้นนี้เมื่อมีการทาจริง ปฏิบัติหน้าที่จริง เห็นควรที่จะ
ให้

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันอาทิตย์นั้น เมื่อมีการออกคาสั่งก็ให้
ถือปฏิบัติและช่วยกาชับ และบุคคลที่ปฏิบัติถ้าเขาทาจริงเวลาไหนก็ตาม ไม่
ว่ากีช่ ั่วโมง ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริง ปฏิบัติจริง ซื่อสัตย์จริง ครบตามที่
กาหนดก็ต้องให้ค่าตอบแทนเท่านั้นและเห็นควรที่จะให้ และหากปฏิบัติไม่
จริง ควรมีมาตรการกากับดูแลต่อไป

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินนั้น แต่หากไม่ปฏิบัติตาม
คนที่จะรับผิดชอบคือ คนที่กากับควบคุมดูแลเพราะบุคคลดังกล่าวนี้ได้สิทธิ
เบิกเงินเช่นกัน ส่วนวันทาการนอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ 50 บาท และ
ให้เป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ต่อไปนี้หากใครทางานในวันอาทิตย์ ให้
คนที่เสนอโครงการนี้มาต้องมีคนควบคุมมีคนรับผิดชอบด้วย
- ในการทางานนั้น ให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่
- มีความเร่งด่วนด้วยที่จะต้องทางานในวันอาทิตย์
- ในส่วนของกองอื่นๆ หากจะขอการอนุมัติ นั้นการพิจารณาต้องทาเป็น
โครงการเสนอมา และรายงานแจ้ ง ปลั ด เทศบาล พร้ อ มรอง
นายกเทศมนตรี ที่ ดู แ ลกองนั้ น ๆ รั บ ทราบ หากไม่ เ ป็ น ไปตามนี้ ใ ห้
ปลัดเทศบาลชี้แจง

มติที่ประชุม

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบของการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559 และให้พิจารณาถึงความ
คุ้มค่าของงาน
/ระเบียบวาระที่ 12...
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ระเบียบวาระที่ 12

เรื่องรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อการปกป้องและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” (กองสวัสดิการสังคม)

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม สังคมเพื่อการปกป้องและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในการเขียน/วิเคราะห์ โครงการเพื่อ ขอรับ การสนั บสุ น เงินจากกองทุ น
คุ้มครองเด็ก จะมีห น่ว ยงานหลั กๆ เช่น อบต. เทศบาล หน่ว ยงานรัฐ ที่
เกี่ยวข้อง และ NGO ที่ทางานด้านเด็ก ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่คือขยาย
วงเงินจากเดิม คือ
- วงเงิ น ขนาดเล็ ก เดิ ม 100,000 บาท เป็ น 300,000 บาท (ซึ่ ง
คณะกรรมการจังหวัดเป็นฝ่ายอนุมัติ)
- วงเงินขนาดกลาง เดิม 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
- วงเงินขนาดใหญ่ คือ 1,000,000 บาท ขึ้นไป (ซึ่งทางกรมส่งเสริมฯ
จะเป็นผู้อนุมัติ) และสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดการเหลื่อมล้า คือ เรื่อง
ของการเขียนโครงการว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ในส่วนของเทศบาลเรา
โครงการดังกล่าวนี้ยังไม่มีโครงการที่จะนาเสนอไป เพราะเจ้าหน้าที่
บางส่วนยังมีไม่เพียงพอ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 13

สรุปแล้วว่าในส่วนนี้ของทางเทศบาลเราเอง ยังไม่มีโครงการที่จะขอไป ให้
ผ่านไปก่อน และหากจะทาโครงการใดๆ ค่อยให้ปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
หากจะทาโครงการใดๆ ค่อยให้ปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนนี้ให้
ผ่านไปก่อน

เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการ การท่องเที่ยวระยะที่ 2

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวระยะที่ 2 ในระเบียบวาระที่ 13 – 14 ที่
เกี่ยวกับการรายงานผลการเข้าร่วมอบรมต่างๆ นี้ ให้ผ่านไปก่อน และพร้อมรายงาน
ผลการเข้าร่วมอบรมต่างๆ ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

เลื่อนการรายงานผลการเข้าร่วมอบรมต่างๆ ไว้ไปรายงานให้ที่ประชุม
ทราบ ในครั้งต่อไป
/ระเบียบวาระที่ 15...
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ระเบียบวาระที่ 15

เรื่องขอเสนอโครงการค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด ประจา
มั ส ยิ ด มาดิ น ะฮ์ กระบี่ ครั้ ง ที่ 3 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (กอง
การศึกษา)

นางสาวสุวรรณี เสนีย์ เรื่องการขอโครงการฯ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนของมัสยิดมาดินะฮ์ กระบี่ ได้
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 – ข้อ 4 (1) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็น
ภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงิน
อุดหนุนตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียน ทางมัสยิดมาดินะฮ์ขอรับ
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองกระบี่ จานวนเงิน 158,400 บาท มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชนมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ และรวมแล้วทั้งสิ้นจานวน 70 คน
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ในปี 2561 ส่วนนี้ทางเรามีแผนฯ ต่างๆ แล้วหรือไม่ ประเด็นคือเราต้องมี
แผนฯ ถ้าหากไม่เข้าแผนฯ ต้อมาเพิ่มในแผนต่อไป

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนนี้ถ้าหากงบประมาณสูงเกินไป เราจะผลักไปให้เป็นงบประมาณของ
จังหวัดได้หรือไม่

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล เราควรไปเสนอโครงการเด็ก ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ของมนุษย์
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในส่วนนี้หากเข้าในหลักเกณฑ์จริงๆ หากเราจะจัดให้เขาจะได้หรือไม่
ขอเชิญคุณก้องเกียรติ ช่วยชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติม

นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

ตามหนังสือที่ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ของกองการศึกษานั้น จะขอ
ในงบฯ ของปี 2561 ซึ่งกระบวนการของแผนฯ มันเลยมาแล้ว หากจะทา
ต้องประชมคมเพิ่มแผนฯ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องนี้นั้นต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่ หากจะเพิ่มในแผนฯ ปี 2561 คงจะ
เพิ่มไม่ทัน เพราะผ่านไปแล้ว หากงบฯ ไม่เกิน 100,000 บาท เราพอจะจัด
ให้เขาได้ ในส่วนนี้ให้นาเข้าโครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด โอนเงินเพิ่ม
เข้าไป 100,000 บาท

มติที่ประชุม

ให้นาเข้าโครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด และหาวิธีโอนเงินเพิ่มเข้า
ไป 100,000 บาท
/ระเบียบวาระที่ 16...
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ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มูลฝอย พ.ศ. 2544 งบประมาณ การกาหนดอัตราการเก็บ ขน ต่างๆ ให้
ลองทบทวนดูใหม่ ควรปรับใหม่
- ในปี 2561 ต่าสุดอยู่ที่ 30 สตางค์
- ในปี 2562 เป็น 40 สตางค์
- ในปี 2563 เป็น 47 สตางค์
- ในส่วนนี้สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหารายได้ของเราได้
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ขอเรียนแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1. อัตราค่าขยะ เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เสนอนิติกร งาน
นิติการ กองวิชาการและแผนงาน (ทาเทศบัญญัติ)
2. เรื่อง GIS ในส่วนนี้ให้เร่งดาเนินการ หากพบหรือติดปัญหาอะไรให้
รายงานแจ้งให้ทราบด้วย
3. การพัฒนารายได้ในมิติอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่างๆ
4. อีกเรื่องหนึ่งคือ ฝากทางสานักปลัดทาบันทึกค่าล่วงเวลา
ในปี 2560 รายรับของเราตั้งเกินไว้ จะทาอย่างไรให้รายได้ในส่วน
ดังกล่าวของเรานี้มีเพิ่มขึ้น

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ ขอแจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องทีเ่ กี่ยวกับความสวยๆ งามๆ ในวันที่ 20
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สิงหาคม 2560 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรม
และได้เชิญ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 เชิญชวนให้ มีท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่เมืองกระบี่ และมีกาหนดการขอเข้าเยี่ยมท่านนายกเทศมนตรีเมือง
กระบี่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พร้อมสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ
และร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก ณ สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ฝากทางผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยทาความสะอาดเทวสถานองค์พ่อจตุคามรามเทพ
และเตรียมพวงมาลัย ดอกไม้ ธูป เทียน

- มอบกองวิชาการฯ ทาเทศบัญญัติ เรื่ องเทศบัญญัติเ ทศบาลเมือง
กระบี่ การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหม่
- สานักปลัดเทศบาล ทาบันทึกค่าล่วงเวลา
- สานักปลัด เทศบาล ทาความสะอาดเทวสถานองค์พ่อ จตุค ามราม
เทพ พร้อมเตรียมพวงมาลัย ดอกไม้ ธูป เทียน
***************************
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เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

