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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 13/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายป้อมเพชร
3. นายสุรเดชา
4. นายชาญณรงค์
5. ร.ต.ต.เสริมชัย
6. นายวิรัญ
7. นายนิกร
8. นายประพันธุ์
9. นายกิจจา
10. นายกฤษฎา
11. นายสารัตน์
12. นายธีรวุฒิ
13. นางสาวรัตติกาล
14. นางอังคณา
15. นางสุวรรณี
16. นางสาวสุวรรณี
17. นางจิรัญญา
18. นายเกื้อกูล
19. นายวิรัตน์
20. นางเพ็ญจวรรณ
21. นายวิระยุทธ
22. นางรวีวรรณ
23. นายขันติกร
24. นางจุฑาทิพย์
25. นางพจนารถ
26. นางสาวสุดาชล
27. นายวรเวทย์
28. นายนพราชย์

ภูเก้าล้วน
สุคนธกนิษฐ
ฟุ้งสาคร
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เห้งสวัสดิ์
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ศรีสุวรรณ
กาละวงศ์
สถิตย์ภาคีกุล
เกี่ยวข้อง
ชูศิลป์
เครือหลี
สืบวิเศษ
คงสอน
เสนีย์
หง้าฝา
กุลชุมภู
จุติประภาค
วงษ์สุวรรณ
เดชอรุณ
เต็มชื่น
สุวรรณวิหค
เจริญสุข
กุลฉันวิทย์
กาละวงศ์
แสงศรี
อินทร์ทองคา
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รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นางนฤมล
โกมลวิวัฒน์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน (ไปราชการ)
2. นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (เป็นวิทยากรที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ )
3. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(ประชุมที่ อบจ.)
4. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. นางวิไล
กัลป์ยาณปัทม์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (ตรวจสอบฎีกาปิดงบประมาณ)
6. นายก้องเกียรติ
ตันตินันท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
(ลากิจ)
7. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(ไปราชการ)
8. นายณฐนนท์
สูทอก หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (เป็นวิทยากรทีศ่ ูนย์การเรียนรู้ฯ)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ
2. นายพงษ์เดช

ตันเลียง
หวานดี

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

1.พรุ่ ง นี้ อี ก 1 วั น จะสิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณ โครงการงานต่ า งๆ ที่ เ รา
ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่เสร็จเราได้กันเงินแล้ว เงินต่างๆ ที่เราขาดการติดตาม
ขาดการประสานงานอย่ า งใกล้ ชิ ด การประสานงานกั บ ส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องจะมีเงินบางส่วนที่ตกไปตามระเบียบเพราะสิ้นปีงบประมาณ ใน
ส่วนนี้ขอให้ทุกๆ คนดูต้องติดตามเร่งรัด กาชับในการปฏิบัติงาน เพราะเงิน
ที่ตกไปนั้นมากพอสมควร
2.ของโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 3 ชั้น อาคาร 4 ชั้น เมื่อ
ยกเลิกสัญญาไปแล้วเป็นปัญหาตามมาอีกทีจนถึงวันนี้ก็ 5 – 6 เดือนแล้ว
และต้องดูอีกครั้งว่าจัดซื้อจัดจ้างใหม่วงเงินนั้นจะเท่าไหร่อย่างไร ปีนี้ห้อง
วิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งเคมี ไ ม่ มี ใ ห้ เ รี ย นให้ ใ ช้ ขอให้ ช่ ว ยกั น ดู แ ลตรวจสอบ
ไม่อย่างนั้นจะกระทบกันทั้งหมดทุกฝ่าย
3.เรื่องการประเมิน ITA ในส่วนของฝ่ายบริหารที่ประเมินไปที่เราได้คะแนน
น้อย 50 กว่า% เกิดจากความไม่เข้าใจ เช่นเรื่องของความไม่พอใจต่างๆ
เรื่องการทุจริตจากมุมมองของบุคคลภายนอก ทาให้ผลที่ออกมาไม่ค่อยดี
ทุกกอง/ฝ่าย ต้องสร้างความเข้าใจในการทางานในองค์ของเราที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงาน การให้คะแนนแบบนี้จะมีผลกระทบต่อองค์กร
/4.ก่อนจะตั้ง…
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4.ก่อนจะตั้งกรรมการเรื่อง ITA ให้ดูภายในองค์กรเราก่อน มานั่งคุยหารือ
ทาความเข้าใจกัน ในส่วนของภายนอกนั้นก็เชิญประธานชุมชนต่างๆ ร่วม
นั่งคุยหาแนวทาง
5.ในส่วนของสิ่งแวดล้อม เรื่องบ่อฝังกลบขยะซึ่งเป็นปัญหาในการปฏิบัติ
และปัญหาการสื่อสาร ความไม่เข้าใจ ผู้รับผิดชอบทั้งเราเองและทางด้าน
ของจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้เหลียวแล ใน
การช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงเครื่องจักรกลนั้นก็มีอายุการใช้นานหลายปี เรา
ไม่ ส ามารถซ่ อ มได้ ทั น ตามระยะเวลา สื่ อ ต่ า งๆ ที่ สื่ อ สารออกไปท าให้
เทศบาลเมืองกระบี่ตกเป็นจาเลยในการแก้ไขปัญหาขยะ
-ในส่วนนี้เองแจ้งให้ทางกองช่างดูแลรับผิดชอบในการฝังกลบขยะ
ตรงนั้นต้องเร่งดาเนินการ
-ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการขยะนั้นทางกอง
วิชาการฯ ต้องโต้ตอบด้วย และดูแลติดตามข่าว
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องของขยะให้ปลัดช่วยประสานกับท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ในการนัดประชุม
เรื่องขยะอย่างเดียวเท่านั้น เชิญ 16 อปท. มาร่วมเจรจาพูดคุยกัน ยกเว้น
อบต.ทับปริก และชี้แจงทุกอย่าง ในส่วนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่างเตรียม
เอกสารไว้แล้วรวบรวมตั้งแต่ปี 2537 ที่เราได้ที่ดินมา และผ่านมาเราทา
อะไรลงไปบ้างดาเนินการทุกขั้นตอนอะไรไปบ้างได้รวบรวมไว้แล้ว

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคาที่เราพูดกันหลายๆ ครั้ง แนวทางจริงๆ ที่เขาไม่
พอใจปัญหาเราในระดับกรมขึ้นไปเขาแจ้งว่าเหมือนเราไปหักหน้าเขาโดยที่
เราเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไม่แจ้ง กรมเท่านั้นเอง ทางกรมและกระทรวง
เขาพิจารณาว่าตอนที่เราไปเปลี่ยนไปซื้ อเครื่องจักรไม่ทาสถานีขนถ่าย ถึง
เราจะเปลี่ยนทาไมไม่แจ้งให้เขาทราบสักนิดว่าเปลี่ยนแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-จากวันเวลาปี 2540 คือบ่อที่ 1 บ่อที่ 2 ปี 2550 จากวันเวลานั้นถึง
วันเวลาที่เขาแจ้งว่าไม่อนุมัตใิ ห้เป็นเวลา 5 ปี และตอนนี้เปลี่ยน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิน การจากเดิม กรมทรั พยากรธรรมชาติ มาเป็ น
กระทรวงมหาดไทยแล้ว

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องนี้ตามที่นายกฯ รองนายกและ ผอ.กองช่างได้เรียนแจ้งไป เรื่องที่เกิด
ปัญหานี้ขึ้น คือเราไม่รายงานเขาแค่นั้นและจากทีจ่ ังหวัดกระบี่ได้รายงาน
/นาเสนอไป…

4

นาเสนอไป เขาเห็นว่ามีความสาคัญเขาจึงอนุมัติ หลังจากที่อนุมัติแล้วไม่ได้
รายงานไปต้นสังกัด ได้ประสานไปที่จังหวัดเพื่อขอข้อมูลแต่ทางจังหวัดไม่มี
เรื่องที่เกี่ยวข้องเก็บไว้แต่ก็พบเอกสารที่งานพัสดุ
-ให้การยืนยันว่าเรานั้นได้ทาถูกต้องตามระเบียบ ระบบการพิจารณาทาไม
เขาถึงไม่ให้บ่อที่ 3 นี่คือประเด็นหลักๆ เพราะฉะนั้นถึงแม้จะล่าช้าเราต้อง
ทาย้ อ นไปอ้างว่ าตามที่เรายืน ยันไปว่าเราทาถูกต้ องตามระเบียบและมี
ผู้อนุมัติถูกต้อง หากของบประมาณไปไม่ได้รับการพิจารณาเป็นเพราะเหตุนี้
ข้อเท็จจริงที่ทาก็เป็นไปตามที่เราส่งไป หากไม่ได้รับการพิจารณาเราก็ต้อง
ทาเรื่องเสนอต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องนี้จ ะสิ้นสุดที่สานักงบประมาณ ที่เขาบอกว่าเราไม่ถูกต้อง เราต้อง
ชี้แจงไปที่กรมส่งเสริมฯ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

-มีเรื่องเร่งด่วนของโรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเรียนทั้ง 2 อาคาร ยังไม่ได้
ซ่อมแซมอาคาร ไม่มีการประมาณการ หากเราไม่ได้ทาต้องนารายการนี้
เพื่อจะจ้างใหม่ต้องทาเรื่องเข้าสภาเทศบาลเกรงว่าจะไม่ทันการ
-งบซ่อมแซมที่ได้ขอไปเมื่อเดือน พ.ค.2561 แบบแปลนลงมาวันที่ 11
เดือนนี้ทาให้จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ห้องเรียนที่มีนั้นหลังคาชารุด ฝ้าพัง ในส่วน
นี้ขอให้ชัดเจนว่าจะเข้าสภาเทศบาลวันไหนอย่างไร เพราะใกล้จะเปิดเทอม
แล้วหากดาเนินการช้าเด็กๆ จะมีห้องไม่เพียงพอ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องโรงเรียนเทศบาล 2 มอบกองช่างประมาณการในส่วนที่คั่งค้างของ
อาคารชั้นเรียนต่างๆ
-งานอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ (3/12)
-อาคารหลังคารั่ว ให้ซ่อมแซม (4/12)

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
-เรื่องงานอาคาร (3/12) อาคารหลังคารั่ว (4/12) จะเป็ น งานค้ า งที่ ไ ด้
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา งบประมาณมาเมื่อปี 2557 ไม่มีรายชื่อคณะกรรมการของกอง
การศึกษา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-อาคารโรงเรียนเทศบาล 2 ทั้ง 3 ชั้น 4 ชั้น ที่ค้างอยู่ยังไม่เสร็จ กองช่างมี
หน้าที่อยู่แล้วในการคานวณมีการตั้งราคากลางต่างๆ ให้กองการศึกษาส่ง
คนมาร่วมเป็นกรรมการ
/นายประพันธุ์ …
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นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-ขออนุ ญ าตชี้ แ จงเรื่ อ งอาคารที่ มี ปั ญ หา 3 – 4 ชั้ น ที ม ของกองช่ า ง
ประสานงานร่วมกับผมอยู่ และผมขอเรื่องนี้ให้ทันวันที่ 24 เพื่อจะเข้าญัตติ
ในวันที่ 25 นี้และจะเป็นญัตติเร่งด่วน ปรากฏว่าทาเสร็จแค่ชั้นเดียวอีกชั้น
ยังไม่เรียบร้อย หากดาเนินการขออนุมัติต่อสภาไปแล้วเกรงว่าจะมีปัญหา
ขอแก้ไขตามมา จึงตกลงกับทีมกันว่าขอวันที่ 15 ก.ย.2561 ทั้ง 2 ส่วน
เพราะเหลือแค่อาคารเดียวที่ยังมีปัญหา และจะเข้าสภาเพื่อขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมจานวนเท่าไหร่อย่างไรที่เป็นราคาจากการสารวจหลังสุด
-ในส่วนของการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนนั้นจะตามงานให้อีกครั้งหนึ่ง

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ต้นเดือนตุลาคมต้องมีการเพิ่มแผนฯ กองไหนที่จะเพิ่มแผนต้องเตรียมการ
ไว้และให้เร่งดาเนินการให้เสร็จ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องของอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 ทั้งที่บอกเลิกสัญญาและซ่อม
อาคารรวมแล้วมีประมาณ 3 เรื่องด้วยกันต้องจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด
เราต้องปรับแผน ให้ทุกคนตรวจสอบว่าจะใช้เงินอะไรอย่างไร ระเบียบว่า
อย่างไร จะได้รวบรวมเรื่องทั้งหมดเพื่อเข้าที่ประชุมสภาในครั้งเดียวอย่าให้
ตกหล่น ฝากผู้อานวยการกองทุกกองตรวจสอบด้วย

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-สรุปว่าให้เร่งดาเนินการในส่วนที่คั่งค้างอยู่ ให้เร่งดาเนินการก่อนวันที่ 15
นี้ให้เรียบร้อยรวมถึงเพิ่มเติมในแผนต่างๆ ให้เรียบร้อย
-เรื่องติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในตลาดสดต่างๆ คงไม่เอา เพราะต่อไป
หากติดตั้งป้ายต่างๆ เสร็จแล้วทาให้ดูแน่น
-ในส่วนของระเบียบวาระต่อๆ ไป มอบรองป้อมเพชรเป็นประธานในการ
ดาเนินการต่อไป

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ าส่ ว น ครั้ ง ที่
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ 12/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีทั้งหมด 23 หน้า มีท่านใดที่จะขอ
แก้ไขรายงานการประชุมบ้างก็ขอเชิญ
/นายป้อมเพชร …
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่ง
รองนายกเทศมนตรี
นี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)
สานักปลัดเทศบาล

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้กอง/ฝ่าย รายงานผลการดาเนินการ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามงานตามที่ได้รับมอบหมายของสานักปลัดเทศบาล ผมขออนุญาตรายงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.มอบปลัดเทศบาลและฝ่ายนิติการ ทาหนังสือแจ้งจังหวัดรายงานให้เขาทราบถึง
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ของ อบต.ทับปริก ที่ได้ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า
ประชุมมาพาดพิงเทศบาลเมืองกระบี่ว่าเรื่องนี้นั้นถูกต้องหรือไม่ ทางฝ่ายนิติการทา
หนังสือให้ผมทราบแล้วและกาลังปรับแก้ไขเอกสารอยู่ ในส่วนนี้ทาเรื่องรายงานไป
ยังจังหวัดทราบรวมถึงส่งไปยัง อบต.ทับปริก ส่งถึงศูนย์ดารงธรรม และประสานกับ
ทางจังหวัดเพื่อนัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะดังกล่าว
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เพื่อจะให้เกิดความชัดเจนแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ละเลย ไม่ได้นิ่งเฉยเรื่อง
รองนายกเทศมนตรี
ขยะ ให้กองช่างรวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2560 ที่นายกฯ ได้
รับปากจะดาเนินการให้ภายใน 90 วัน (หากฝนไม่ตก) นาภาพถ่ายต่างๆ ในอดีต
ข้อมูลเป็นเล่มๆ จนถึงปัจจุบันส่งไปยังทั้ง 2 อบต. ดังกล่าวด้วย
-มีกรณีเรื่องบ่อยืมดินที่มีปัญหาได้มีการโจมตีเทศบาลว่าดินที่บ่อฝังกลบ
ขยะนั้นนาไปไหน เอาไปทาอะไร เอาไปฝังอะไรอย่างไร
-ในวันที่ประสานจังหวัดนัดประชุมนั้นให้เปิดวิดีโอในยูทูปของเราให้เขาดู
ด้วย
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ประเด็นที่ทาข้อมูลส่งรายงานจังหวัดทราบเป็นเรื่องที่รายงานผลวิธีการ
ของ อบต.ทับปริก ที่ให้บุคคลนอกเข้าไปประชุมสภาให้ไปแสดงความ
คิดเห็น เรื่องนี้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไร

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องที่จะดาเนินการ ประกอบด้วย
1.รายงานผลจากการจัดการขยะที่บ่อฝังกลบขยะ
/2.จากการ…
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2.จากการที่ไปศึกษาดูงานสรุปผลเพื่อแก้ไขปัญหา
3.ข้อสังเกตจากกรณีที่สภา อบต.ทับปริก อนุญาตให้บุคคลนอกเข้ามา
ประชุม
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องของขยะอยากให้มีทีมงานของทางฝ่ายกองวิชาการฯ มีดูแลรับผิดชอบ
รองนายกเทศมนตรี
เรื่องประชาสัมพันธ์ ให้ดาวน์โหลดถอดคลิปทุกคลิปรวมถึงเรื่องที่เขาโจมตีเทศบาล
ในเฟสบุ๊คทุกๆ อย่าง ให้รวบรวมให้ผู้บริหารดูเพื่อที่จะนาข้อมูลไปชี้แจงต่อไป
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
2.เรื่องขอความอนุเคราะห์ขีดเส้นสาหรับที่จอดรถจักรยานยนต์และวาง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง แผงกั้นบริเวณตลาดซิตี้ มอบฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าสามารถขีดเส้นได้
หรือไม่ หากทาได้ให้ดาเนินการตามคาร้อง ได้ตรวจสอบพื้นที่และดาเนินการแล้ว ใน
ส่วนที่เหลือดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
-จากการสารวจเพิ่มเติม เส้นขาวแดงย่านการค้ามหาราชไม่ชัดเจนทาให้เกิด
ปัญหากับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน และจะสารวจรวบรวมรายงานผู้บริหารทราบ
นายวิรัตน์
ผอ.ร.ร.ท.4

จุติประภาค -ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องเส้นจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ทาง
ม้าลายของเดิมห่างจากทางเข้าหน้าโรงเรียนมากเกินขอเรียนทีป่ ระชุมพิจารณา

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-ให้ทางหัวหน้าสานักปลัดและหัวหน้าฝ่ายปกครองช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ลงพื้นที่กับ ผอ.วิรัตน์ เพื่อกาหนดจุดและดาเนินการต่อไป
-ให้จัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ช่วยดูแลหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เพื่อ
อานวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วน
3. เรื่องให้ปลัดเทศบาลเป็นคนดูแลปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามา
ฝึกงานในเทศบาลเรา เพื่อแนะนาชี้แนะเรื่องมารยาทในการอยู่ร่วมกันกับคนใน
เทศบาล ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาแล้ ว รวมถึงแจ้ง ทางฝ่ ายงานการเจ้าหน้าที่ห ากมี
นักศึกษาฝึกงานให้แจ้งปลัดทราบเพื่อจะปฐมนิเทศในครั้งต่อไป
-เมื่อมีการรับนักศึกษาฝึกงาน ให้ทุกกอง/ฝ่าย จัดปฐมนิเทศแนะนาชี้แนะ
เรื่องต่างๆ ในเบื้องต้นด้วย
-ฝากทุกๆ ส่วนราชการในกรณีที่รับนักศึกษาฝึกงาน ให้พิจารณาในการรับ
เด็กฝึกงานให้ตรงกับสาขาที่เรียนด้วย
กองช่าง
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
1.เรื่องฝาคูหน้าแผงร้านขายหมูตลาดสดมหาราชที่มีเหล็กชารุด ให้ทางกอง
ผู้อานวยการกองช่าง ช่างช่วยดาเนินการในการเชื่อมประสานเหล็กไปพลางก่อน จากการที่นายกฯ
/มอบหมาย…
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มอบหมายให้ไปช่วยเชื่อมประสานเหล็ก ได้ดาเนินการให้แล้ว และดาเนินการให้ใน
ส่วนที่มีเพิ่มเติม
2.เรื่องขององค์การจัดการน้าเสีย (อจน.) ที่อยู่ในระหว่างรอการโอนย้ายให้
มาอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้กองช่างเตรียมเรื่องไว้ล่วงหน้า ว่าจะมีโครงการ
ต่อเติมเพิ่มเติมส่วนไหนอย่างไรบ้าง เพื่อต่อไปเรามีโอกาส ของบประมาณได้ ได้
เตรียมโครงการขยายพื้นที่รับน้าเสียตรงมหาราชช่วงตั้งแต่แยกไฟแดงช้างชูกระบี่
จนถึงบ่อบาบัดน้าเสีย
3.เรื่ อ งให้ ค วามช่ว ยเหลื อครอบครัว ของนางสาวเดือน รั กไทย ที่แพ้น้ า
บาดาลและไม่มีน้าประปาใช้ให้กองช่างทาหนังสือแจ้งจังหวัดให้ทราบว่าเราไม่มี
น้าประปา ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเรามีแต่น้าบาดาล เพื่อให้ทางจังหวัดได้ช่วยดาเนินการ
ติดตั้งขยายเขตประปาให้เขา แจ้งให้จังหวัดทราบแล้วว่าเรามีแต่น้าประปาหมู่บ้านที่
สามารถใช้งานได้
4.สวนพุทธธรรม ให้งานสวนสาธารณะคนงานกองช่าง เข้าไปดูแลความ
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ได้ ด าเนิ น การในส่ ว นของการตั ด หญ้ า แต่ ส่ ว นที่ ไ ด้ ข อ
งบประมาณในส่วนของการเทคอนกรีตรอบรั้ว ไม่ได้รับการพิจารณา
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-แจ้งในส่วนของงานต่างๆ เรื่องกรรมการราคากลางดูในระเบียบว่า ให้ตั้ง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ กรรมการอย่างน้อยกี่คน และจะต้องเป็นใครกี่คน เช่น
เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค แต่ที่เขาขอเขาขอเจ้าของเรื่องให้รู้ข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้
ตรงกับงานนั้นๆ จากกองมา 1 คน ให้เลือกคนที่รู้งานไปให้เขา
นายกิจจา
กาละวงศ์
-เพื่อให้เกิดความชัดเจน อย่างที่ปลัดเทศบาลเรียนแจ้ง เจ้าของกองที่ไปขอ
รองปลัดเทศบาล
ความร่วมมือจากกองอื่นๆ ต้องเป็นเจ้าของเรื่องเองไม่ควรมอบหมายลูกน้อง
อย่างน้อยต้องเป็นหัวหน้างานของงานนั้น เรื่องกรรมการราคากลาง ควรหาคนให้
ตรงกับลักษณะงาน ยกตัวอย่างเช่น งานของโรงเรียนต้องมี ผู้อานวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
-แจ้ งเรื่ องพื้นที่ส วนพุทธธรรม จากการที่ท่านรองกิจจาได้สั่ งการให้ งาน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลบริเวณโดยรวมของสวน ก่อนหน้านี้มีรถเขาไปจอด แต่
ตอนนี้ได้ปิดพื้นทีไ่ ม่ให้รถเข้าไปจอดข้างในหมดแล้ว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอังคณา สืบวิเศษ
1.ให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ สอบถามตามร้านที่ทาหินอ่อน ว่าสามารถเจาะ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ หินอ่อนป้ายตลาดสดหมาราช ได้หรือไม่โดยใช้เครื่องเจาะที่ร้านเจาะแทน
/เพราะถ้าเรา…
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เพราะถ้าเราเจาะใช้น็อตยึดกับแผ่นหินอ่อนจะแตก สอบถามจากร้านที่รับ
ทาหินอ่อนแล้วเขาบอกว่าเขาขายอย่างเดียวไม่ได้รับจ้างเจาะหรือทา
2.เรื่องปรุงพื้นที่แผงตลาดของผู้ประกอบการตลาดสดมหาราช ให้ต่อแผง
เพิ่ ม จากด้ า นในเป็ น 20 เซนติ เ มตร. สามารถท าได้ ห รื อ ไม่ โดยออกแบบให้
ผู้ประกอบการ มี 146 แผง พื้นที่ไม่เพียงพอสาหรับการทาปรับเทศบัญญัติตลาดสด
ตัวใหม่ ของเรามี 116 แผง มีพื้นที่เพียง 130 ตร.ม. สอบถามจากผู้รับเหมาเขา
บอกว่าต่อเติมได้ถ้าหากทาเป็นเหล็กพับเก็บด้านใน ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท
แต่ผู้ประกอบการตลาดสดเขาเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะเขาเสียค่าใช้จ่ายและ
พื้นที่ก็แคบอยู่แล้ว
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ในส่วนของแผงตลาดสด 146 แผง ทีย่ ังไม่ต่อเติมให้ทางกองช่างช่วย
รองนายกเทศมนตรี
ออกแบบให้
นางอังคณา สืบวิเศษ
3.กองสาธารณสุขฯ บริเวณสวนพุทธธรรมให้เคลียพื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ทางเดิน ต่างๆ รวมถึงตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นรก ให้สวยงามเรียบร้อย
เพื่อเตรียมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
กองคลัง
นายกิจจา
กาละวงศ์
-เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
รองปลัดเทศบาล
ของ อปท. ให้กองคลังตรวจสอบย้อนหลังว่าโครงการของงบเงินอุดหนุนนั้นมีกี่
โครงการ อย่างไรบ้าง ตามหลักเกณฑ์ ที่จะปรับค่า K มีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติทั้งหมด 5 ข้อ การจะใช้ค่า K ต้องมีการประกาศในการประกวดราคาว่าจะใช้
และผู้รับจ้างจะใช้สิทธิต้องใช้สิทธิก่อนหมดสัญญาเรียกร้องภายใน 90 วัน หลังงาน
เสร็จแล้ว จากการตรวจสอบเงินอุดหนุน 6 โครงการ ทั้ง 2 ปี ไม่มีโครงการใดที่ใช้
ระบบสัญญาแบบปรับค่า K หากต่อไปจะใช้ระเบียบนี้ต้องอยู่ในการประกาศตั้งแต่
ต้น และมีสูตรการคานวณตามหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้
1.สั ญ ญาแบบปรั บ ราคา ให้ ใ ช้กั บ งานก่ อสร้ า งทุ ก ประเภท รวมถึ ง งาน
ปรั บ ปรุ งและซ่อมแซมซึ่งเบิก จ่ายค่างานในลั กษณะ หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
2.สัญญาแบบปรับราคา ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตาม
สัญญา เมื่อดันชีราคา ซึ่งจัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
หรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา
3.การนาสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้
/ผู้รับจ้าง…
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ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุ ในสัญญาจ้างด้วยว่า
งานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกาหนดประเภทของงาน
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
4.การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย หากพ้นกาหนดผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างได้
อีกต่อไป
5.การพิจารณาคานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่ มหรือเรียกเงิน
คืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบ
และเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-เรื่องการปรับค่า K ผอ.กองคลั งได้แจ้งว่าในระเบียบพัสดุแบบใหม่ เขา
เลขานุการนายกเทศมนตรี กาหนดให้ใช้ค่า K เป็นสัญญาค่า K ทั้งหมด ก่อนหน้านี้ต้องมีเงินอุดหนุน แต่วันนี้
สัญญาใหม่ตามระเบียบใหม่ต้องใช้สัญญาที่มีค่า K
นายกิจจา
กาละวงศ์
-เรื่องการซ่อม ปรับปรุงถนนที่ บขส. ให้งานพัสดุประสานงานกับทางรอง
รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาลฝ่ายนิติกรกองวิชาการดูว่า เราสามารถยกเลิกสัญญาได้เลยหรือไม่
เพราะก่อนหน้านี้ได้ทาหนังสือแจ้งให้เข้ามาดาเนินการแล้วแต่กลับละเลย เรื่องนี้
ความคืบหน้าของการปรับปรุงนั้นทาไปได้ 80% แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
นายวรเวทย์ แสงศรี
1.เรื่องการซ่อม ปรับปรุงถนนที่ บขส. ให้กองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์ให้
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ ประชาชนคนทั่วไปได้รับรู้ ข้อมูลในการซ่อมปรับปรุงถนน เพราะบริษัท
ผู้ รั บ เหมาไม่ เ ข้ า มาด าเนิ น การตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊คและวิทยุต่างๆ แล้ว
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงอานาจหน้าที่ ในการเข้าไป
แก้ไขบริหารจัดการเรื่องลิง เพราะเราไม่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ
โดยตรง และลิงนั้นก็เป็นสัตว์ป่า ได้ประกาศเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเคเบิล
ทีวี วิทยุและเฟสบุ๊คแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ และดาเนินการในส่วนที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จ

/ระเบียบวาระที่ 4 …
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องคาสั่งปิดสถานประกอบการร้านนัมเบอร์วัน (งานนิติการ กองวิชาการและ
แผนงาน)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องคาสั่งปิดสถานประกอบการร้านนัมเบอร์วัน สาหรับเรื่องนี้ได้มีการลง
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ พื้นที่ตรวจสถานประกอบการร้านนัมเบอร์วัน และมีคาสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว จาก
หนังสือของที่ทาการอาเภอเมืองกระบี่แจ้ง
ประสานมายังเทศบาลเมืองกระบี่แล้ว ได้ให้นิติกร กองช่าง รวมถึงฝ่ายปกครองช่วย
ดู อานาจหน้าที่ของเทศบาลเรามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้าง การควบคุมอาคาร
ต่างๆ รวมถึงการรื้อถอนอาคาร ให้เราปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องของเราและเป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ของระเบียบกฎหมาย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องนี้หากเขาสั่งปิดสถานประกอบการเจ้าของรายเดิมไปเปิดต่อไม่ได้แล้ว
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ แต่ในกรณีที่เปลี่ยนเป็นธุรกิจอย่างอื่นเราต้องช่วยตรวจสอบว่าเขาขออนุญาต
ถูกต้องหรือไม่ และมอบกองช่างตรวจสอบหากมี เรื่องของการขออนุญาตต่อเติม
ปรับปรุงอาคารต่างๆ ว่าเขาได้ขออนุญาตถูกต้องอย่างไรหรือไม่
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องสถานประกอบการนัมเบอร์วัน ถ้าหากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ใน
การใช้ประโยชน์ การต่อเติมปรับปรุงเกี่ยวกับอาคารต่างๆ ให้ทางกองช่างติดตาม
เรื่องนี้ว่าได้ขออนุญาตถูกต้องแล้วหรือไม่
เรื่องให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสดมหาราชจัดเก็บเป็นรายวัน
(กองคลัง)

นางสาวสุดาชล กาละวงศ์
-เรื่องให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสดมหาราชจัดเก็บเป็นรายวัน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ตามที่ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่องให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสดมหาราช
จัดเก็บเป็นรายวัน นั้น เนื่องจากการจัดเก็บค่าเช่าแผงเป็นรายวันต้องมีเจ้าหน้าที่
อย่างน้อย 3 คน ในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าแผงเพียงคนเดียว และได้ให้บริการ
ทุกวันในช่วงเช้า บริเวณชั้น 2 ของตลาดสดมหาราช
-การจัดเก็บเป็นรายวันไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากใบเสร็จที่ได้จัดเตรียม
ไว้เป็นรายเดือน และถ้าการจัดเก็บเป็นรายวันแต่ละแผงจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอัตรา
ค่าเช่ารายเดือนมาคานวณ 30 วัน ส่งผลให้การจัดทาทะเบียนคุมเกิดความยุ่งยาก
ได้ เรียนทีเ่ พื่อประชุมพิจารณา
/นายกีรติศักดิ์ ...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-การจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสดมหาราช 20 บาทต่อวัน เดือนละ 600
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ บาท หากเขาจะจ่ายเป็นรายวันก็จ่ายได้ แต่เราไปเก็บวันละ 25 บาทแทน (เฉพาะ
รายวันๆ ละ 25 บาท เพราะเราต้องจ้างคนไปนั่งเก็บ อาจจะไปตั้งโต๊ะบริการ แต่ถ้า
เป็นรายเดือนๆ ละ 600 เหมือนเดิม) เพราะจริงๆ เราต้องการให้เขาจ่ายเป็นราย
เดือน
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

การจัดเก็บเงินค่าเช่าแผงตลาดสดมหาราช หากผู้ประกอบการต้องการจ่ายเป็น
รายวันเราจะต้องเก็บเงิน 25 บาท/วัน เพราะต้องจ้างเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน แต่ถ้า
ผู้ประกอบการจะจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 600 บาท ก็เท่าเดิม
เรื่องภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่องภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จากการที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
ได้คานวณภาระค่าใช้จ่าย เกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น
ประจาปีงบประมาณ 2562 ในส่วนนี้เราตั้งตามตาแหน่งที่มีอยู่ในกรอบ
ทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวจริงเราก็ตั้งงบนี้ไว้และคิดในส่วนของ 80%

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

-รายจ่ายจริงปีงบที่ผ่านมาอยู่ที่ 28.43 แต่ปีงบประมาณ 2561 นี้ต้องให้
กองคลังคิดอีกครั้ง คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 30%

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-หากมีตัวเลข เราสามารถชี้แจงเหตุผลได้ เขาให้ไม่เกิน 40% ตอนนี้เขา
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทราบแล้วว่าของเราไม่เกิน เพียงแต่ในตัวเลขนั้นมันเกินทีเ่ ป็นเปอร์เซ็นต์เกิน และ
ตาแหน่งที่มีอยู่ทั้งหมดให้นามาคิดด้วยว่าจ่ายจริงแล้วเป็นอย่างไร
-ให้ระมัดระวังเรื่องพนักงานจ้างตามภารกิจต่อไปเขาต้องไม่ให้เกินร้อยละ
25% ของข้าราชการ ในต่อๆ ไปพนักงานจ้างตามภารกิจอาจจะไม่มี จะกลายเป็น
พนักงานจ้างปกติทั่วไปแทน
-ถึงแม้เปอร์เซ็นจะเป็น 37.52% ก็ตาม หากมีเหตุผลมีความจาเป็นใน
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น การจ้างก็ให้จ้างได้เพราะเราต้องทา
-สิ้นปีงบประมาณในส่วนนี้เราจ่ายจริงแล้วประมาณ 28% ส่วนปีนี้อาจจะ
ต้องดูตัวเลขว่าเท่าไหร่อย่างไร
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่ องพนั ก งานจ้างตามภารกิจ ที่จ้ างไม่เกิ นร้ อยละ 25% ของบุคลากร
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี ทั้งหมด (ตามร่างระเบียบ) แต่การจ้างในปัจจุบันเกิน แต่ทางกลุ่มภาคใต้ที่ได้เข้าร่วม
ประชุมนั้นเราสรุปว่าเราไม่กาหนดเปอร์เซ็นต์ แต่เราจะควบคุมให้อยู่ใน 40% ตาม
พรบ.บุคคล เพราะเป็นกฎหมายที่ชั้นสูงกว่าให้ยึดตามนั้น
/-หากจะ…
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-หากจะผลักดันเรื่องนี้ในที่ประชุมสมาคมสันนิบาตก็ได้ หากเห็นด้วยใน
เรื่องนี้ก็ให้กาหนดควบคุมไม่ให้เกิน 40% โดยยึดตาม พรบ.บุคคล
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

ถ้ามีเหตุผลความจาเป็นในการที่จะต้องมีการจ้างงานต่างๆ ก็ไม่ขัดข้อง และให้
อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความจาเป็นตามความเหมาะสม เพื่ อให้สอดคล้องกับ
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น
เรื่องขออนุมัติกาหนดตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน และพนักงานขับรถยนต์
(กองสวัสดิการสังคม)

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -เรื่องขออนุมัติกาหนดตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน และพนักงานขับรถยนต์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคมปัจจุบันมีงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม
สวั ส ดิ ก ารเด็ ก และเยาวชน เพณี ท้ อ งถิ่ น งานกิ จ กรรมชุ ม ชน การให้
คาปรึกษาแนะนาตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม แต่ในปัจจุบันมี
พนั ก งานเทศบาลสามั ญ ต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนแค่ 1 ต าแหน่ ง
ลูกจ้างประจา 2 ตาแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานพัฒนา
ชุ ม ชนจ านวน 2 ต าแหน่ ง จากจ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมากขึ้น จึงจาเป็นต้องขออนุมัติ
ตาแหน่ง ดังนี้ คือ
1.ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชานาญการ จานวน 1 ตาแหน่ง
2.ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์ จ านวน 1 ต าแหน่ ง (ขณะนี้ ไ ม่ มี
พนักงานขับรถยนต์ ถ้าผู้ใดจะใช้รถยนต์ในงานราชการ จะต้องขับรถด้วย
ตนเอง)
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

-เรื่องนี้ได้คุยกับทาง ผอ.กองสวัสดิการสังคม นอกรอบแล้ว ซึ่งปัจจุบันมี
พนักงานเทศบาลที่เป็นนักพัฒนาชุมชน 1 คน และมีปริมาณงานที่มากขึ้น
ประกอบกับการขับรถยนต์เพื่อ ไปติดต่อราชการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ต้ อ งการจ้ า งพนั ก งานขั บ รถยนต์ 1 คน จึ ง อนุ มั ติ ใ ห้ ก าหนดต าแหน่ ง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชานาญการ 1 ตาแหน่ง และตาแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ 1 ตาแหน่ง ได้

อนุมัติให้กาหนดตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชานาญการ 1 ตาแหน่ง
และ ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตาแหน่ง ได้

/ระเบียบวาระที่ 8 ...
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องขอพระราชทานทุนการศึกษา (งานนิติการ)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 9

-เรื่องขอพระราชทานทุนการศึกษา หนังสือจากจังหวัดกระบี่ กรณีนางสาว
ขนิษฐกานต์ ยินดี ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ว่าเขานั้นได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขานาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องจาก
ครอบครัวทางบ้านมีรายได้น้อย ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การศึกษา รวมทั้งภาระหนี้สินได้รับความเดือดร้อน และครอบครัวของเขา
พักอาศัยอยู่ที่กระบี่ จึงขอให้เทศบาลเมืองกระบี่พิจารณาดาเนินการให้การ
ช่วยเหลือหลานของ นางสาวขนิษฐกานต์ ยินดี 2 คน ที่กาลังเรียนอยู่ที่
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราชด้วย
-เรื่องนี้ทางฝ่ายนิติกรเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ประสานการปฏิบัติ กับกอง
การศึกษา และผู้ อานวยการสถานศึ กษาโรงเรีย นเทศบาล 4 แล้ ว เพื่ อ
พิจ ารณาหาแนวทางให้ ความช่ว ยเหลื อ และรายงานผลให้จังหวัดทราบ
ต่อไป

นิติกรประสานการปฏิบัติกับกองการศึกษา และสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
มหาราช หาแนวทางเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัว ของนางสาว
ขนิษฐกานต์ ยินดี
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมแห่งนี้มีผู้ใดที่จะสอบถาม หรือปรึกษาหารือตลอดจน
รองนายกเทศมนตรี
มีเรื่องที่จะเสนอแนะให้ที่ประชุม ก็ขอเชิญ
นายกิจจา
กาละวงศ์
-ขออนุญาตแจ้งเรื่องการที่ไปประชุมที่ อบจ.กระบี่ เราได้มา 2 โครงการ
รองปลัดเทศบาล
11 ล้านบาท เป็นหน้าที่ของกองช่างในการดาเนินการ ประเด็นเขาขอจะ
ประกอบด้วย
1.กรรมการราคากลาง
2.กรรมการ e – bidding
3.กรรมการตรวจรับ
-ควรส่ ง รายละเอี ย ดโครงการแบบแยกแต่ ล ะประเภท และเราควรส่ ง
โครงการให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องโครงการต่างๆ ให้ประสานแจ้งมาและส่งรายละเอียดให้ทราบ
/นายประพันธุ์ …

15

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-มีเรื่ องส าคัญ เกี่ยวกับการประเมิน ขอแจ้ งให้ คณะผู้ บริห ารได้รับทราบ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ รวมถึงผู้ปฏิบัติทุกส่วนราชการ จะต้องดาเนินการต่อเนื่อง คือ
1.เรื่อง ITA (นายกเทศมนตรีให้ทบทวนการทางานในส่วนที่ได้คะแนนน้อย)
และขณะนี้กาลังทาของปีปัจจุบัน โดยคะแนนนั้นแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้มีการ
ประชุม 2 รอบแล้วที่ผ่านมาต้องวางกรอบและเลือกบุคคล ได้ประสานกับ
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ว่าจะเลือกใครกี่คน
2.เรื่อง LPA (คะแนนเป็นที่น่าพอใจ) แต่เรื่องนี้จะเกี่ยวโยงกับธรรมาภิบาล
และจะนัดประชุมอีกรอบเพื่อสรุปว่าจะเลือกโครงการอะไรอย่างไร
3.เรื่องการประเมินการบริการสาธารณะ เป็นของสานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจฯ เขาสารวจการทางานของท้องถิ่น เพื่อที่จะไปจัดสรร
เม็ดเงินมาให้ท้องถิ่นต่อไป
4.เรื่องธรรมาภิบาล ได้แก่ อปพร. และศูนย์ดารงธรรม จะคัดเลือกอีกครั้ง
ว่าจะนาโครงการใดส่งประกวด
5.การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
มติที่ประชุม

รับทราบ
****************************

เลิกประชุมเวลา 16.22 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

