1

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 11/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายสุรเดชา
3. นายชาญณรงค์
4. ร.ต.ต.เสริมชัย
5. นายวิรัญ
6. นายประพันธุ์
7. นายกฤษฎา
8. นายธีรวุฒิ
9. นางสาวรัตติกาล
10. นางอังคณา
11. นายก้องเกียรติ
12. นางสาวสุวรรณี
13. นางธฤษวรรณ
14. นางสาวนภารินทร์
15. นายเกื้อกูล
16. นายวิรัตน์
17. นางรวีวรรณ
18. นายบรรจบ
19. นายวิระยุทธ
20. นางสาวอ่อนภักตร์
21. นางสาวสุดาชล
22. นางจุฑาทิพย์
23. นางวิไล
24. นางสาวภาณุมาส
25. นายวรเวทย์
26. นายณฐนนท์
27. นายนพราชย์

ภูเก้าล้วน
ฟุ้งสาคร
ลีลาบูรณพงศ์
คงบัน
เห้งสวัสดิ์
ศรีสุวรรณ
สถิตย์ภาคีกุล
ชูศิลป์
เครือหลี
สืบวิเศษ
ตันตินันท์
เสนีย์
ศรีหมอก
บุญเกื้อ
กุลชุมภู
จุติประภาค
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
เดชอรุณ
จูฑามาตย์
กาละวงศ์
เจริญสุข
กัลป์ยาณปัทม์
เพ็ชรศรีเงิน
แสงศรี
สูทอก
อินทร์ทองคา

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายป้อมเพชร
2. นายนิกร
3. นายกิจจา
4. นายสารัตน์
5. นางเพ็ญจวรรณ
6. นายขันติกร
7. นางสาวโนรี
8. นางพจนารถ

สุคนธกนิษฐ
ลิ่มเถาว์
กาละวงศ์
เกี่ยวข้อง
วงษ์สุวรรณ
สุวรรณวิหค
เห้งสวัสดิ์
กุลฉันวิทย์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ

ตันเลียง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

(ไปราชการ)
(ลาพักผ่อน)
(ไปราชการ)
(ลาพักผ่อน)
(ไป ศพด.)
(ไปราชการ)
(ป่วย)

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน 1.วันนี้ทาบุญที่วัดแก้วฯ มีการเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันพระใหญ่ แรม 15
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ค่า ซึ่งมีทั้งหมด 17 หน่วยงาน โดยมีเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเจ้าภาพ
2.ส่ ว นราชการที่มาในวันนี้นั้นค่อนข้างน้อย จาก 17 ส่ วนราชการ มีแต่ของ
เทศบาลเมืองกระบี่เป็นส่วนใหญ่
3.ในวันที่ 20 ก.ค. 2561 มีการทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ขุดลอกร่องน้า
คูระบายน้า หรือทาความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆ “รวมพลังจิตอาสา”
4.ให้ทุกๆ คนดูตัวอย่างสถานการณ์ที่มีเด็กๆ ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้านางนอนเป็น
ตัวอย่าง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทาหน้าที่เป็นผู้บัญชาการในการช่วยเหลือ
แก้ ไ ขปั ญ หา เมื่ อ มีข่ า วเผยแพร่อ อกไปทุก ส่ ว นราชการ ทุก หน่ว ยงานรวมถึ ง
ชาวต่างชาติ ต่างให้การช่ว ยเหลื อ มีความสามัคคี น้าหนึ่งใจเดียวกัน เราเอง
เทศบาลเราก็ไม่ใหญ่ เรามีคนไม่มาก ในส่วนนี้เรื่องของเทศบาลเราเองทุกกอง/
ฝ่ายนั้ น ต้องช่ว ยกัน ใครขาดอะไร มีงานอะไร ต้องช่ว ยกันส่ งเสริม สนับสนุน
เพื่อให้เกิดความสาเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์ในภาพรวม
5.เดือนนี้เป็นเดือนของการเฉลิมพระชนมพรรษา ขอความร่ว มมือทางเทศกิจ
งานป้องกันฯ ทางชุมชนโดยให้กองสวัสดิการฯ ช่วยประสานงานขอความร่วมมือ
รณรงค์ให้ประชาชนร่ว มด้วยช่วยกัน ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ของ
รัชกาลที่ 10 ไว้หน้าอาคารบ้านเรือน หน้าสานักงาน ร้านค้า
/6.เรือที่…
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6.เรือที่ตลาดเก่า บริเวณแยกไฟแดง มอบกองช่างดูแลตกแต่งให้สวยงาม
7.ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวง
วั ฒ นธรรม บอกว่ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรมและให้ ค นเห็ น มากขึ้ น จะให้ มี
ประติมากรรมเกิดขึ้น คือ
-ชิ้นที่ 1 ที่สนามบิน
-ชิ้นที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านน้าจาน
-ชิ้นที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านนานอก
-ชิ้นที่ 4 ที่หน้าโรงเรียนเมืองกระบี่
8.สถานที่วางประติมากรรมจากงาน Biennale 2018 โดยใช้สถานที่ ที่น้าจาน
ทางเข้าคอกแพะ, ปาก้า,แยกตลาดเก่า,แยกสุดมงคล,ปลานีโม่หน้าเมือง และแถว
โรงแรมเคียงทะเล
9.ให้กองวิชาการฯ ประชามสัมพันธ์เรื่องงาน Thailand Biennale krabi 2018
ตามร้านค้าต่างๆ ตามป้ายต่างๆ สถานีรถรับส่งประจาทาง รวมถึงวินมอเตอร์ไซด์
หลายๆ ช่องทาง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2561
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีทั้งหมด 15 หน้า มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมบ้างก็ขอเชิญ
นางสาวสุดาชล กาละวงศ์ –ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 4 เรื่องติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมายของ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ข้อความเดิมในส่วนนี้กองคลังทาหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดกระบี่ แก้ไขเป็น
ในส่วนนี้กองคลังทาหนังสือแจ้งไปยัง อบต.อ่าวนางแล้ว
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ –มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้าง ก็ขอเชิญ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3…
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้กอง/ฝ่าย รายงานผลการดาเนินการ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย เชิญสานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ 1.เรื่องของป้ายไวนิล มอบฝ่ายปกครองติดต่อประสานการปฏิบัติกับร้านที่ทาป้าย
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลติดตามสถานที่ต่างๆ ว่า ให้ช่วยปฏิบัติทาตามระเบียบที่กาหนดด้วย และทาหนังสือ
ไปถึงร้านทุกๆ ร้านเพื่อทราบ ทางฝ่ายปกครองได้ทาหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าได้ทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดแล้ว
3.เรื่องฝาตะแกรงเหล็ กที่มีการลักขโมย ให้ หัว หน้าส านักปลัดตามเรื่องนี้ พร้อม
กาชับ การตรวจการของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และ อปพร. ด้ว ย ได้แจ้ง อปพร.และ
เทศกิจร่วมตรวจสอบรถผู้ต้องสงสัยดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่พบ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ –2.เรื่องของขยะ มอบปลั ดเทศบาลพิจารณาดูว่าจะตั้งกรรมฝ่ายใด ใครกี่คน
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ มาร่วมพูดคุย และให้ปลัดเทศบาล หารือกับสานักงานการปกครองท้องถิ่นกระบี่ว่า
จะดาเนินการอย่างไร เพื่อให้สานักงานการปกครองท้องถิ่นกระบี่แจ้งเทศบาลเมือง
กระบี่ และแจ้ง อบต.อ่าวนาง ให้ตั้งกรรมการ ฝั่งละ 1 ชุด เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ได้
ประสานกับ ทางส านักงานการปกครองท้องถิ่นกระบี่แล้ ว แต่ยังไม่ได้พบท้องถิ่น
จังหวัดและหัวหัวหน้ากลุ่มที่รับผิดชอบ และจะประสานกลับไปอีกครั้ง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –เรื่องการค้างชาระค่าธรรมเนียม หากค้างจ่ายก็ต้องจ่าย ส่วนของใหม่ก็ต้องจ่าย
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ตามสัญญา
-ในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดนั้น เขาต้องเรียกมาคุยทั้งสองฝ่าย
-มอบ ผอ.กองคลัง ตรวจสอบเงินคงเหลือของ อบต. อ่าวนางด้วย
กองช่าง
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ 1.มอบกองช่าง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเรื่องไฟฟ้าและแสงสว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา บริเวณถนนวัฒนธรรม หลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ตลอดแนว เริ่มดาเนินการสารวจ
แล้ ว และจะขออนุ มัติ จัด ซื้อ เปลี่ ยนเป็ นหลอดไฟประมาณ 10 วั ตต์ เพื่อ ติด ตั้ ง
ทดแทนหลอดเก่าที่ชารุด
นายกีรติศักดิ์ ภู เ ก้ า ล้ ว น –เสาไฟ high mast ขอให้ ส ว่ า งในที่ มี ง าน เช่ น วั น พฤหั ส บดี ที่ มี ต ลาดถนน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ วัฒนธรรม วันอื่นไม่ต้องเน้นให้สว่างจนเกินไป
/นายบรรจบ…
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นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ 2.เรื่องที่ดินถนนเกียรติกุล ให้รวมรวบเอกสารหลักฐานที่ชาวบ้านมายื่นคาร้อง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ต่อเทศบาลเมืองกระบี่ และให้ทาหนังสือแจ้งยืนยันเขาไปว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นถนน
สาธารณะ ในขณะเดียวกันก็แจ้งเรื่องนี้ให้ทางจังหวัดทราบข้อมูลอีกช่องทางหนึ่ง
ด้วย ได้ให้ช่างเขตรวมรวบเอกสารพร้อมส่งให้ผู้ร้องรวมถึงจังหวัดทราบแล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –เรื่องนี้ให้หาหลักฐานพร้อมเซ็นรับรองว่าที่ดินเป็นสาธารณะมานานแล้ว
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
กองคลัง
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
1.ให้ กองคลั งช่ว ยประสานและติดตามในส่ ว นของการค้างช าระค่าขยะ
ผู้อานวยการกองคลัง มูลฝอย และทวงเงินในส่วนนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไป เมื่อวันจันทร์ได้ประสานไปยัง ผอ.
กองสาธารณสุขฯ ที่ อบต.อ่าวนาง เขาแจ้งว่าจะชาระ 600,000 บาทก่อน ในส่วน
ของงบประมาณ ปี 2561 นั้นเขาตั้งไว้ 1,200,000 บาท แต่ที่จริงชาระอย่างที่
แจ้งไม่ได้เพราะยอดนั้นเกินมามาก ยังคงจะเหมาจ่ายแบบเดิม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอังคณา สืบวิเศษ 1. .มอบ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ดูแลทาความสะอาด
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ บริเวณถนนวัฒนธรรม หลังศาลากลางจังหวัดกระบี่ตลอดแนว ที่มีน้าไหลลง
มายังพื้นฟุตบาท เพราะมีน้ากัดเซาะะดินลงมา และยังมีคราบตะไคร่น้า มอบหมาย
ให้งานรักษาความสะอาดลงพื้นที่ไปทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน -ฝากทางกองช่าง ในเรื่องของการเซาะร่องเพื่อให้น้าไหลผ่านตามร่องได้สะดวก
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เซาะร่องใต้รูปกาแพงประวัติศาสตร์ 4 นิ้ว อย่าให้น้าไหลลงบนฟุตบาท
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ -เรื่องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลทาความสะอาดบริเวณถนนวัฒนธรรม หลังศาลากลาง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ตลอดแนว ขอฝากให้ช่วยดูตลอดเป็นงานประจา ไม่ใช่งานเฉพาะกิจ
กองสวัสดิการสังคม
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล 1.มอบผอ.กองสวัสดิการฯ ประสานงานเพื่อรวบรวมสมาชิกชุมชนของทุก
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม ชุมชนมาร่วมกัน และมาคุยกันว่า จะนัดวันเวลาเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ในการทาอะไรอย่างไรบ้าง ได้นัดหมายประธานชุมชน ประธานชมรม ประธาน
พัฒนาสตรี และประธาน อสม. ทุกชุมชนประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561
กาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ณ สวนสาธารณะ
ธารา โดยจะมีการขุดลอกคูระบายน้าตามแนวเขตของเทศบาล ตามแนวรั้วสุดเขต
เทศบาลถึงชายทะเล
/นายประพันธุ์…

6

นายประพันธุ์ ศรี สุวรรณ -เรื่องจิ ตอาสาเราทาความดีด้ว ยหั วใจ ตามที่ได้ปรึกษากับนายกฯ และทาง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปรากฏว่าทางจังหวัดประสานไปยังอาเภอเมืองให้จัดกิจกรรม เนื่องใน
วันที่ 28 ก.ค.2561 และทางเทศบาลเราจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นก่อนวันที่ 28 ก.ค.
2561 โดยจะจัดในวันที่ 20 ก.ค.2561 ได้
-ในส่วนวันที่ 20 ก.ค.2561 ทางเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้แจ้งว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ติด ภารกิจอะไร และเขาให้ทางเทศบาลทาหนั งสือไป เพื่อ
เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธี
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –ในวันที่ 28 ก.ค.2561 ต้องขอความร่วมมือจิตอาสา พนักงานต่างๆ แต่งกาย
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เสื้อสีเหลือง หากคนที่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วก็ใส่เสื้อเหลือง มีผ้าพันคอและหมวก
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร –ในวันนั้นหากมีคนมาร่วมกิจกรรมเราต้องจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
รองนายกเทศมนตรี
ให้เขา อุปกรณ์มีหรือไม่ ใครจะดาเนินการส่วนนี้สาคัญ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน 1.รถเก็บขนขยะ ให้กองสาธารณสุขฯ นามา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 2.ในส่วนเครื่องมือให้กองช่างช่วยจัดเตรียม รวมถึงรถแบ็คโฮเล็กให้นาไปด้วย
3.ให้ดูฝั่งตรงข้ามที่ขายไก่ย่างจะมีท่อลอด เผื่อมีอะไรไปอุดอยู่
มติที่ประชุม

-มอบ ผอ.กองคลัง ตรวจสอบเงินคงเหลือของ อบต. อ่าวนางที่เขาค้างชาระค่า
ขยะด้วย
-บริเวณป้ายกาแพงประวัติศาสตร์ ฝากทางกองช่าง ในเรื่องของการเซาะร่อง
เพื่อให้น้าไหลผ่านตามร่องได้สะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้น้าไหลลงบนฟุตบาท
-ในวันทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้กองช่างจัดเตรียมเครื่องมือ รวมถึงรถ
แบ็คโฮเล็กให้นาไปด้วย
-มอบกองสาธารณสุ ข ฯ เตรี ย มรถเก็ บ ขนขยะ ไว้ ในวั น ท ากิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถ (ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล)

นายวิระยุทธ เดชอรุณ –ได้รับการประสานจากทางตารวจจราจรและรองประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่บางท่าน บริเวณถนนที่มีการจราจรสองเลน
เนื่องจากสภาพการจราจรปัจจุบันแออัด มีรถจอดทั้งสองฝั่งทาให้การเดินรถบริเวณ
ถนนรอดบุญ ถนนเหมทานนท์ ถนนกระบี่ หน้าเรือนจา ถนนร่วมจิตร่วมใจ ถนน
/หน้าพลับพลา...
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หน้าพลับพลา (ตามเอกสาร) จะมีปัญหาเรื่องรถวิ่งสวนทางกัน เพราะถนนคับแคบ
และได้มีการกาหนดจุดจอดรถเป็นวันคู่วันคี่ จึงเสนอที่ประชุมแห่งนี้พิจารณาเรื่อง
ถนนบริเวณดังกล่าวต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน 1.ถนนเหมทานนท์ ปัจจุบันจอดรถแล้วยังวิ่งสวนกันได้ตลอดเวลา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 2.ถนนกระบี่ ตั้งแต่วงเวียนอุตรกิจถึงโรงเรียนอิศรา ตรงนั้นก็ยังวิ่งสวนกันไม่ได้
หากไม่จอดซ้อนคัน
3.ถนนร่วมจิตร่วมใจ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนได้
4.ในส่ ว นของถนนอุ ต รกิ จ หน้ า ที่ ว่ า การอ าเภอเมื อ งกระบี่ ให้ ท าสี ข าวแดงด้ ว ย
บริเวณนั้นชอบจอดรถซ้อนคันทาให้รถติด
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

อนุมัติให้จอดรถเป็นวันคู่และวันคี่ เฉพาะถนนร่วมจิตร่วมใจสายเดียว
เรื่องการจัดเทศกาลแข่งขันกีฬาซีคยัคจังหวัดกระบี่ (เทศกาลกีฬาทางน้าจังหวัด
กระบี)่

นายวรเวทย์ แสงศรี -ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ได้มอบหมายให้กระผมเข้าร่วมประชุมแทน โดยมี
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ หัวหน้าสานักงานจังหวัดกระบี่เป็นประธานในที่ประชุม สรุปคือ กีฬาซีคยัค
จัดเป็น เทศกาลกีฬาทางน้า จัดงานในปี 2562 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เม.ย.
2562 ถึง วันที่ 28 เม.ย. 2562 โดยมีจุดเริ่มต้นจากอ่าวท่าเลน ตาบลเขาทอง
และสิ้นสุดเส้นชัยที่บริเวณประติมากรรมปูดา
-ในปี นี้ เขาอยากให้คนในพื้นที่มีส่ว นร่ว มเพิ่มขึ้น ให้รณรงค์โดยนาชุมชนเข้าร่ว ม
กิจกรรม ให้ทางชุมชนมาร่วมพายเรือมังกร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –ในปีก่อนนั้นมีการจัดการแข่งขันไปแล้ว ปรากฏว่ามีคนดูอยู่เพียงแค่ไม่กี่คน คน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้ความร่วมมือน้อย ที่เหลือจะเป็นกรรมการ เป็นนักกีฬา พายกันเองดูกันเองเป็น
ส่วนใหญ่
-ให้ทางท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เองมาช่วยด้วย แจ้งเขาว่าถ้าจะให้มีคนมาดูเยอะ ให้นา
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค สารพัดช่าง วิทยาลัยพลศึกษา มาร่วม มาเชียร์
หรือจะให้ทางโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาดก็ได้
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ –เรื่องค่าใช้จ่ายต้องให้ชัดเจนว่า เขาขอเงินอุดหนุนหรือให้เราตั้งงบประมาณเป็น
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ของเราและบริหารจัดการที่เคยทา หากขอเงินอุดหนุนต้องทาโครงการส่งมา แต่หาก
ให้เราตั้งงบประมาณเป็นโครงการของเราเองต้องเพิ่มแผนฯ
/นายวิรัญ...
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นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์ –เรื่องเทศกาลแข่งขันกีฬาซีคยัคนี้เป็นโครงการของเขาเอง ไม่ใช่ของเรา เขา
เลขานุการนายกเทศมนตรี จัดการเองทั้งหมด เขาให้เราจ่ายค่าเต็นท์ เก้าอี้ ต่างๆ ให้ เทศบาลต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –ให้ประสานกับทางจังหวัดกระบีอ่ ีกครั้งเพื่อหาข้อตกลง หากจัดแบบครั้งที่ผ่านมา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทาแบบเดิมคงไม่สาเร็จ เพราะมีคนมาร่วมไม่กี่คน ถ้าจะให้มีคนมาร่วมกิจกรรม
เยอะเป็นที่น่าสนใจ เชิญทางโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งหมด มาร่วมแข่ง
ร่วมเชียร์ด้วย
มติที่ประชุม
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กองวิชาการฯ ประสานงานกับทางจังหวัดกระบี่ในการดาเนินการอีกครั้ง หากนา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนต่างๆ มาร่วมแข่งร่วมเชียร์จะเป็นที่น่าสนใจ
และผู้คนจะมาร่วมมากขึ้น
เรื่องขอมอบครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดแฟลตเทศบาลเมืองกระบี่ให้กองสวัสดิการ
สังคม ดูแล (สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ -ตามที่เทศบาล ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ อาคารการเคหะแห่งชาติ (แฟลตเทศบาล)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เพื่อดูแลความปลอดภัย จานวน 30 ตัว และเพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล
รั ก ษาอุ ป กรณ์ เห็ น ควรมอบกล้ องวงจรปิ ดให้ กองสวัส ดิ การสั งคมไปดู แ ลรั ก ษา
ซ่อมแซมหากมีการชารุด ขอเสนอที่ประชุมแห่งนี้พิจารณา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –มอบกองสวัสดิการสังคมรับครุภัณฑ์ดังกล่าวไป และให้ตรวจสอบในเรื่องของงบ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ การซ่อมแซมเพื่อดูแลรักษา
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์ –ขอแจ้งเพิ่มเติมขอฝากทางกองวิชาการฯ เพิ่มเรื่องนี้ลงในแผนฯ ด้วย เพราะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ตอนนี้ยังไม่มีแผนฯ จะเป็นอย่างไรต่อไปให้เพิ่มในภาพรวมไว้ก่อน
นางสาวรัตติกาล เครือหลี -ขออนุญาตแจ้งเรื่องเงินสะสมของ อบต.อ่าวนาง ของ 1 ต.ค.2560 มีเงิน 128
ผู้อานวยการกองคลัง ล้านบาท
มติที่ประชุม
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มอบครุ ภั ณ ฑ์กล้อ งวงจรปิด แฟลตเทศบาล ให้ กองสวั สดิการสังคมดู แล และ
ตั้งงบประมาณไว้เพื่อบารุงดูแลรักษาต่อไป
เรื่องขออนุญาตใช้สถานที่ลานปูดา (ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –ด้วยบริษัทอนุภาษมอเตอร์เชลส์ (Ford) ขอใช้ลานปูดาวันที่ 10-11 ส.ค.2561
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เพื่อจัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้า โดยมีกิจกรรม เช่น การแสดงดนตรี การเล่นเกม
ตอบคาถามและบริษัทเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวใกล้กับวันแม่แห่งชาติ จึงเห็นว่าเป็น
โอกาสดีที่จะร่วมงานกับเทศบาลเมืองกระบี่
-เรื่องนี้ขอสรุปว่าการใช้ลักษณะอย่างนี้เป็นการค้า นารถมาจอดโชว์ และโฆษณา
เกี่ยวกับการจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ซึง่ อย่างนี้เทศบาลเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว ใน
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ลักษณะนี้ ให้แจ้งแนะนาเขากลับไปว่ายังมีสถานที่อื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ หรือหาก
ต้องการจะใช้สถานที่ลานปูดานั้น เราคิดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในราคา
500,000 บาท
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนลูกค้าและเชิญนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ มอบ
รางวั ล แม่ ดี เ ด่ น นั้ น เรายั ง ไม่ มี น โยบายในเรื่ อ งนี้ และยั ง มี ส ถานที่ อื่ น ๆ ที่ ยั ง
สามารถใช้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ –ได้รับแจ้งเรื่องรูปแบบป้ายบอกทางท่องเที่ยวจากกรมโยธาฯ ที่จะจัดทาป้ายให้
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 2 ป้าย และได้ให้กองช่างชี้จุดต่างๆ ที่จะติดตั้ง มีป้าย 2 ป้าย ขนาดป้ายสูง 4.50
เมตร. กว้าง 2.40 เมตร x 1.80 เมตร. ซึ่งจะติดอยู่ที่ไหล่ทางหรือทางเท้า มี 2
รูปแบบ เป็นข้อความที่จะชี้บอกทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ อยากขอความคิดเห็นว่า
ให้ติดตั้งบริเวณไหนอย่างไร เพื่อที่จะไปกาหนดจุดไว้กับทางโยธาธิการจังหวัดกระบี่
จะได้รับทราบ และได้ทาการติดตั้งป้าย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน –อนุญาต ในส่วนนี้ให้ดูความเหมาะสมว่าจะติดตั้งป้ายแค่ไหนอย่างไร
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายวรเวทย์ แสงศรี -แจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันพรุ่งนี้ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน บันทึกเทปอาศิรวาทถวายพระพร ในวันศุกร์ที่
13 ก.ค. 2561 ณ ห้องสุดมงคลชั้น 2 เวลา 10.00 น.
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร –งบประมาณของปีนี้ของโรงเรียน แบบแปลนของโรงเรียนประมาณ 2 – 3 แห่ง
รองนายกเทศมนตรี
ยังมีปัญหา ตอนนี้จะเข้าไตรมาสที่ 3 ส่วนไหนยังติดปัญหาขอให้รีบคุย
นายเกื้อกูล
กุลชุมภู -ได้ติดต่อกับทางช่างแล้ว ขณะนี้กาลังติดตาม แต่ยังไม่ได้แบบแปลนโรงอาหาร
ผอ.รร.เทศบาล 3
เทศบาล 3
นางสาวสุวรรณี เสนีย์ -ตอนที่ตั้งงบประมาณ ได้ข้อสรุปว่าให้งบประมาณแต่ละโรงเรียน 1,200,000
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา บาท ของโรงเรียนเทศบาล 3 เราจะปรับแบบโรงอาหาร โดยให้ช่างที่
รับผิดชอบไปวัดขนาดพื้นที่ว่าจะปรับตรงไหนอย่างไร ช่างได้ออกแบบโดยการต่อ
หลังคาเชื่อมกันกับอาคารใหม่อาคารสีฟ้าเพิ่งสร้างเสร็จ แล้วจะต้องรื้อห้องน้าออก
2 หลัง เดิมงบประมาณ 1,200,000 บาท เขาคิดงบประมาณไป 1,500,000
บาท เราแจ้งว่าถ้าเป็นห้องเอาแต่ห้องสาหรับเก็บวัสดุ และมีเคาน์เตอร์สาหรับทา
/ครัว…
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ครัว ที่เหลือขอเป็นพื้นที่โล่งๆ เพราะต้องการโรงอาหารที่โปร่งโล่ง มีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ช่างได้ประมาณการใหม่ เป็น 1,800,000 บาท โดยก่อนหน้านี้เราแจ้ง
ไปแล้วว่าเราไม่เอาแบบที่ต่อจากอาคารเดิม เพราะต้องรื้อห้องน้าออก ต้ อ ง กา รใ ห้
รื้ อห้ องน้ าเก่าและห้ องเก็บของออก แต่ ยัง ต่ อเชื่ อมกับโรงอาหารเดิม โดยให้ ท า
หลังคาต่อกันกับหลังคาสีเขียวที่สร้างใหม่ หลังจากนั้นช่างได้แจ้งว่างบฯ ไม่พอ แต่
ความเป็นจริงนั้นเราไม่เอาผนัง เพียงแต่ต้องการพื้น ที่โล่งๆ ใช้พื้นที่เดิมกับพื้นที่ใหม่
ได้ทั้ง 2 ที่
-ปั จ จุ บั น นี้ ตัด งบวั ส ดุออกเพื่ อนางบวัส ดุ ไปเพิ่มในการก่อสร้ าง เพราะต้องใช้ง บ
จ านวนมาก หากโรงเรี ย นต่ า งๆ มี ง บฯ ไม่ เ กิ น 1,200,000 บาท จะอยู่ ใ น
งบประมาณและจะมีวัสดุของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วตามปกติ แต่งบฯ
ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งเกิ น 1,200,000 บาท ต้ อ งตั ด ในงบฯ วั ส ดุ ตอนนี้ ง บฯ
ก่อสร้างโรงอาหารอยู่ที่ 1,800,000 บาท จากการประมาณการช่างวิเศษ แจ้งว่า
เงินนั้นยังไม่พอ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน -ให้พาช่างที่รับผิดชอบงานไปดูพื้นที่จริง ว่าเป็นอย่างไร จะทาแบบไหน ฝากช่าง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ บรรจบช่วยไปดูให้ด้วย
นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์–ของโรงเรียนเทศบาล 4 หลังคางบประมาณ 8 แสน ยังไม่ได้ดาเนินการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทางกองคลังแจ้งว่าให้ส่งประมาณการมาก่อน เพราะปรับลดเนื้องานไม่ได้
นายวิรัตน์
จุติประภาค –ของโรงเรียนเทศบาล 4 ถ้าเข้ามาจากหน้าโรงเรียนผ่านมายังสระว่ายน้าจะ
ผอ.รร.เทศบาล 4
เห็นอาคารอยู่หลังแรก ด้วยปัญหาที่เจอเมื่อออกแบบแล้ว ถ้าจะติดตั้งกันสาดหน้า
สระว่ายน้า ผอ.กองช่างบอกว่าไม่สวยงาม หากปรับเปลี่ยนเนื้องานจากหน้าสระว่าย
น้าไปไว้ฝั่งโน้นข้างๆ สระยาวไปอาคารข้างๆ และจะให้เป็นกันสาดที่ถอดจากนั้นได้
แจ้งกองช่างไป แต่งบประมาณในปัจจุบัน 8 แสนนั้นไม่เพียงพอ
นางสาวสุวรรณี เสนีย์ -มีของโรงเรียนเทศบาล 1 ที่เป็นงบซ่อมแซม ได้ขอให้กองช่างช่วยประมาณการ
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา ซ่อมแซมฝ้าเพดานของอาคารพฤกษาสวรรค์ เพราะฝ้าหลุดลงมา ได้คุยกับช่าง
เอกแล้ว และช่างเอกแจ้งว่าไปวัดขนาดมาแล้ว ตอนนี้รอประมาณการราคาจากช่าง
เอก
-สนามโรงยิมที่สวนสาธารณะธารา เครื่องเล่นบางตัวจะนาผ้าใบสีฟ้าไปคลุมไว้ ก่อน
แล้ว เพราะโดยสภาพชารุดเล่นไม่ได้ เหล็กเป็นสนิม และน็อตเครื่องเล่นจะหายไป
เฉพาะช่วงล่างคาดว่าโดนขโมย ส่วนกระดานลื่นที่ได้เชื่อมสแตนเลสใหม่ใช้ได้ไม่นาน
ก็ขาด
/นางสาว…
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นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ –งบซ่อมแซมของโรงเรียนเทศบาล 2 ทาไปตั้งแต่ฝนยังไม่ตก แต่ตอนนี้ฝน
ผอ.รร.เทศบาล 2
ตกลงมามาก มีฝ้าเพดานอาคาร 3 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (4 ชั้น) หลังคารั่ว
ตอนนี้ยังไม่มีช่างไปดูให้
-เรื่องอาคาร 3 ห้องน้าชารุดนานแล้วตอนนี้ใช้ไม่ได้
นายวิรัตน์
จุติประภาค –หลายวันก่อนได้มีฝนตก ลมพัดแรงทาให้อาคารหลังใหม่ หลังคาเปิดเพราะเกิด
ผอ.รร.เทศบาล 4
จากลมพัดแรง และกระเบื้องที่มุงหลังคานั้นใส่ผิดด้านและมีผึ้งมาทารังอยู่ด้วย
บริเวณอาคารหลังใหม่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน -ในส่วนของโรงเรียนเทศบาล 2 พรุ่งนี้จะส่งคนเข้าไปดูให้
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ –อาคารโรงเรียนเทศบาล 2 อาคาร 4 ชั้น ที่ยังไม่เสร็จ (ห้องวิทยาศาสตร์ เด็ก
ผอ.รร.เทศบาล 2
นักเรียนชั้น ม.4 ตอนนี้ไม่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มานาน) เพราะห้องวิทยาศาสตร์
ยังไม่เสร็จ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน -อาคารห้องเรียนต่างๆ งานที่ยังไม่เสร็จ ในงวดต่างๆ ทามาแล้วเท่าไหร่ ยังเหลือ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เท่าไหร่ ให้ตรวจสอบดูว่ามีเงินเท่าไหร่หากเหลือก็จ่ายขาดเงินสะสม ส่วนที่รับ
มอบส่งงานแล้วให้ดูเงินประกันสัญญาก็เอาไปซ่อมได้
-ในส่วนห้องเรียนให้ทาห้องฟิสิกส์ก่อนให้เสร็จ เพราะห้องฟิสิกส์เป็นงบฯ ปี 2560
นายวิรัตน์
จุติประภาค –ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอนของโรงเรียนเทศบาล 4 ในวันที่
ผอ.รร.เทศบาล 4
22 ก.ค.2561 ขอเรียนเชิญนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ รองนายกฯ
หัวหน้าส่วนราชการจะทาหนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่ง
นางสาวสุวรรณี เสนีย์ -มีเรื่องการปรับปรุงถนน 5 สาย โดยทาง ผอ.วิรัตน์ ได้ทาบันทึกขอซ่อมแซมถนน 5
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษาสาย ในโรงเรียน และทางกองการศึกษาเสนอไปให้กองช่างแล้ว เรื่องของการ
จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงถนน ซ่อมแซม อยากให้ทางกองช่างตั้งงบประมาณ
รองรับไว้ที่กองช่างโดยตรง
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ –เรื่องการตั้งงบประมาณไว้สาหรับปรับปรุงถนนในโรงเรียนหรือ การทาคูระบาย
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ น้า การซ่อมแซมต่างๆ กองช่างควรตั้งงบประมาณโดยตรงไปเลย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน -ในวัน พรุ่ ง นี้ เขาจะมายื่ นซองเพื่อ ประมูล การสร้างโรงไฟฟ้า ขยะ ขอให้ ดู ห้ องที่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เหมาะสม อย่าให้เล็กจนเกินไปหรือจะใช้ห้องประชุมสองคาบสมุทรก็ได้ และให้
กรรมการมารอรับรอง
/-ในวันที่…
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-ในวันที่ 19 ก.ค.2561 เขาจะมาประชุมคณะกรรมการจังหวัด ของการจัดการขยะ
เป็นเรื่องที่สาคัญและได้แจ้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้ว เอกสารต่างๆ
ต้องแก้ไข ประชุมใหม่อีกครั้ง และเรื่องของการร่วมทุนถ้าทาตามขั้นตอนทุกขั้นตอน
แล้วจะใช้เวลานาน หากใช้วิธีใหม่จะใช้วิธีการ e-bidding หลังจากนั้นตามข้อ 18
ในหนั งสื อสั่งการให้ เราเสนอให้ จังหวัดกระบี่พิจารณา หากเห็ นชอบก็ล งนามใน
สัญญาได้
-ในวัน ที่ 19 ก.ค.2561 ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อ นาหลักฐานเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหตุผลพร้อมทั้งความจาเป็นที่จะชี้แนะเพื่อโน้มน้าวให้กรรมการ
พิจารณาอนุมัติ เพราะเรื่องนี้เป็นวาระของชาติที่จะทาให้เราเป็นศูนย์กาจัดขยะรวม
ใหญ่ของกระบี่ จะแก้ไขจะร่วมกันอย่างไรนั้นเพื่อให้เกิดความสาเร็จได้ ขอฝากที่
ประชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม

1.เรื่องอาคารห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในส่วนงานที่ยังไม่
เสร็จในงวดต่างๆ ที่ยังค้างอยูใ่ ห้ตรวจสอบว่าทามาแล้วเท่าไหร่ ตรวจสอบดูว่ามี
เงินเท่าไหร่หากเหลือก็จ่ายขาดเงินสะสมได้ ส่วนงานที่รับมอบส่งงานแล้ว ให้ดู
เงินประกันสัญญา หากจะซ่อมแซมก็นาเงินไปซ่อมได้
2.ในส่วนห้องเรียนให้ทาห้องฟิสิกส์ก่อนให้เสร็จ เพราะห้องฟิสิกส์เป็นงบฯ ปี
2560
****************************

เลิกประชุมเวลา 17.15 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

