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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 14/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
ภูเก้าล้วน
2. นายสุรเดชา
ฟุ้งสาคร
3. นายชาญณรงค์
ลีลาบูรณพงศ์
4. ร.ต.ต.เสริมชัย
คงบัน
5. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
6. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
7. นายประพันธุ์
ศรีสุวรรณ
8. นายกิจจา
กาละวงศ์
9. นางเกศินี
เตียวย่อง
10. นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
11. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
12. นางอังคณา
สืบวิเศษ
13. นางสุวรรณี
คงสอน
14. นางสาวสุวรรณี
เสนีย์
15. นายก้องเกียรติ
ตันตินันท์
16. นางพรจีรา
สายนุ้ย
17. นายชิโนรส
ทองขุนดา
18. นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
19. นายวิระยุทธ
เดชอรุณ
20. นางรวีวรรณ
เต็มชื่น
21. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
22. นางสาวสุดาชล
กาละวงศ์
23. นางจุฑาทิพย์
เจริญสุข
24. นางพจนารถ
กุลฉันวิทย์
25. นางวิไล
กัลป์ยาณปัทม์
26. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
27. นายวรเวทย์
แสงศรี
28. นายนพราชย์
อินทร์ทองคา

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
แทน ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
แทน ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
แทน ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

2

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายสารัตน์
2. นายธีรวุฒิ
3.
4.
5.
6.

เกี่ยวข้อง
ชูศิลป์

นายวิรัตน์
นางเพ็ญจวรรณ
นายขันติกร
นายณฐนนท์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ
2. นางสาวอมรรัตน์

จุติประภาค
วงษ์สุวรรณ
สุวรรณวิหค
สูทอก
ตันเลียง
หาญชนะ

ผู้อานวยการกองช่าง (ประชุมจังหวัด)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (ประชุมเตรียมการ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ (ลาพักผ่อน)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (ลาพักผ่อน)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

1.ถนนอาณาจั ก ร คู่ ข นาน ให้ เ พิ่ ม เติ ม ในแผนให้ ท าผิ ว พื้ น จราจรใหม่
2.บริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ ริมถนนปูผิวจราจรใหม่
3.ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าบริเวณไหนที่ควรจะต้องเพิ่มเติมด้วย

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล

-แจ้งเรื่องงบเงินอุดหนุน ที่ของบฯ ไปปรากฏว่าเราได้งบมาแค่ 1 เส้นทาง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เราได้มา 3 ล้านบาท ถนนท่าเรือดาเนินการไปแล้ว
บางส่วน ปูผิวจราจรไปแล้ว 2 ล้านบาท ที่เหลือจะต้องทาเรื่องพื้นที่เพียง
แค่ 1 ล้านบาท

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-วันนี้มีกิจกรรมรณรงค์งดใช้พลาสติกที่ถนนลานวัฒนธรรม หลังศาลากลาง
เวลา 16.30 น. ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขไปร่วมงาน
-ในวันเสาร์ที่ 13 ต.ค.2561 มีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 มี
กิจกรรมช่วงเช้าทาบุญตักบาตร ณ บันไดนาควันแก้วโกรวาราม ช่วงสายๆ
พิธีว างพวงมาลา และช่ ว งเย็นมีการจุดเทียนเพื่อน้อมราลึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 เทศบาลเมือง
กระบี่ (รายละเอียดพร้อมกาหนดการปรากฏตามหนังสือของท่าน)
-ในวัน จั นทร์ที่ 15 ต.ค.2561 เวลา 13.00 น. สถาบันพระปกเกล้ า
เดินทางมา 8 ท่าน ร่วมพูดคุยปรึกษา เพื่อหาข้อสรุปในการทางานในการ
/ออกแบบ...
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ออกแบบอนาคตของพื้ นที่ ออกแบบแนวคิด ในการรัง สรรค์ งานศิ ล ปะ
รวมถึงการจัดทา จัดวางจัดสร้างในพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระบี่ของเรา
และขอเชิญทุกท่านร่วมให้การต้อนรับคณะปฏิรูปประเทศ
-ถนนสายนภาจรัสทาคูระบายน้า 2 ข้าง ขยายผิวจราจรให้เต็ม รวมถึงถนน
คุณแม่ทาทางเท้า ให้ทาปริมาณงานว่าความยาวของถนนเท่าไหร่ คูระบาย
น้าเท่าไหร่อย่างไร ให้กองช่างทาและประสานงานมาอีกครั้ง หนึ่ง (ทา
ปริมาณงานก่อนและค่อยของบประมาณของปี 2564 รายละเอียดเรื่อง
แบบต่างๆ นั้นค่อยเขียน)
-เรื่ องจุ ด ชมวิว ฝากคุณบรรจบ บริเวณทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ จ ากการที่ได้ทาไปแล้ ว บางส่ ว น รั้ว ต่ างๆ ต้ นไม้ที่ขึ้ นรก ช่ ว ยปรั บ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
-งบประมาณปี 2563 คือการปรับภูมิทัศน์ โดยบริเวณรอบสระน้า โดยที่
ผ่านมาได้มีการเขียนโครงการจะดาเนินการเจาะทะลุ ให้ทางถนนคงคา เดิน
ทะลุมายังที่สระน้าดังกล่าวนี้ได้นาข้อมูลนี้และผนวกส่งไปให้ทางจังหวัด
พิจารณา โดยให้ส่งก่อน วันที่ 19 ต.ค.2561 นี้
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2561
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ าส่ ว น ครั้ ง ที่
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 มีทั้งหมด 15 หน้า มีท่านใดที่จะขอ
แก้ไขรายงานการประชุมบ้างก็ขอเชิญ เชิญรองกิจจา
นายกิจจา
กาละวงศ์
-เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม ขออนุญาตแก้ไขในหน้าที่ 14
รองปลัดเทศบาล
ข้ อ ความเดิ ม ขออนุ ญ าตแจ้ ง เรื่ อ งการที่ ไ ปประชุ ม ที่ อบจ.กระบี่ เราได้ ม า 2
โครงการ11 ล้านบาท
ข้อความใหม่ ขออนุญาตแจ้ งเรื่องการไปประชุมที่ ก.บ.จ. เราได้โ ครงการมา 1
โครงการ 2 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่
1.กิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือ
2.กิจกรรมปรับปรุงเขื่อนหน้าเมือง
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
-เรื่องของค่า K ก่อนหน้านั้น ผอ.กองคลังได้แจ้งว่าสัญญานี้ในระเบียบใหม่
เลขานุการนายกฯ
กาหนดให้ค่า K อยู่ในสัญญาทั้งหมดหรือเฉพาะเรื่องแท้จริงนั้นอย่างไร
/นางสาว…
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นางสาวรัตติกาล เครือหลี
-สั ญ ญาที่ ป รั บ ค่ า K ปรั บ ราคาต้ อ งใช้ ทุ ก โครงการที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง ทุ ก
ผู้อานวยการกองคลัง ประเภทที่เป็นค่าก่อสร้างและซ่อมแซม (ต้องระบุในประกาศ) ไม่เกี่ยวกับวงเงิน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-สรุปว่าเรื่องของค่า K ใช้ทุกโครงการที่มีการก่อสร้างรวมถึงการซ่อมแซม
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-ขออนุญาตที่ประชุมแก้ไขรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา หน้าที่ 15
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ข้อความเดิม 4. เรื่องธรรมาภิบาล ได้แก่ อปพร. และศูนย์ดารงธรรม จะคัดเลือก
อีกครั้งว่าจะนาโครงการใดส่งประกวด
ข้อความใหม่ 4. เรื่องธรรมาภิบาล ได้แก่ อปพร. และ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
อันดามัน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

-มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่ง
นี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
13 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
รับรองรายงานการประชุม

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

สานักปลัดเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้กอง/ฝ่าย รายงานผลการดาเนินการ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามงานตามที่ได้รับมอบหมายของสานักปลัดเทศบาล เชิญครับ
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
1.ทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ที่ของเดิมห่างจากทางเข้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หน้าโรงเรียนมากเกินไป จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
2.มอบฝ่ายปกครอง ให้จัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ช่วยดูแลความเรียบร้อยหน้า
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เพื่ออานวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วนเหมือนเดิม
จะดาเนินการดูแลความเรียบร้อยให้ในช่วงเปิดภาคเรียน
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
3.เรื่องของขยะที่บ่อฝังกลบ ให้ปลัดเทศบาลประสานกับทางจังหวัด
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อที่จะได้นัดประชุมร่วมกันกับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ขยะดังกล่าว ได้ปรึกษาหัวหน้าสานักงานจังหวัด แล้วทางจังหวัดแจ้งว่าเรื่องนี้คุยกัน
หลายๆ รอบไม่ เกิ ดขึ้ นในทางปฏิบั ติ อ ยากให้ ร ะบุ ว่า ควรจะทาอะไรอย่ างไร ขอ
นาเสนอคณะผู้บริหารว่าถ้าหากเห็นชอบจะได้ทาหนังสือเพื่อเข้าไปในรอบต่อไป
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่ อ งนี้ นั้ น ให้ เ ริ่ ม ต้ น จากการแก้ ไ ขปั ญ หาของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
และรอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุปในที่ประชุม กอ.รมน.ว่าอย่างไร

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
4.ปลัดเทศบาลและฝ่ายนิติการ รายงานแจ้งไปยังจังหวัด ,ศูนย์ดารงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ และ อบต.ทับปริก ว่าวิธีการที่อบต.ทับปริก ได้อนุญาตให้บุคคลนอกเข้าไปร่วม
ประชุมสภาให้ ไปแสดงความคิดเห็ นเรื่องการกาจัดขยะนั้น ถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม่อย่างไร อยู่ในขั้นตอนการจัดทาส่งจังหวัด อีกประเด็นคือในส่วนของการทา
การนอกเขตถ้าหากไม่เห็นชอบก็สามารถทาได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-การเห็นชอบในการทาการนอกเขต อบต.ไสไทย (ยินยอม) หลักฐานของ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ที่ดินพื้นที่หมูท่ ี่ 1 ของไสไทยเริ่มตั้งแต่แถวๆ คนที่เช่าบ้านของเทศบาล และให้
ผู้อานวยการกองช่าง ขอเลขที่บ้านอาคารทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบริเวณบ่อขยะให้เป็น
ของหมู่ที่ 1 ตาบลไสไทย เพราะโรงงานกาจัดขยะชิดถนนก็อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตาบล
ไสไทย รวมถึงภาษีโรงเรือนเราก็ได้จ่ายให้ตาบลไสไทยแล้ว
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ -ทางสานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้แจ้งมาว่าเขาให้เราไปออกโฉนดและเรา
แทน ผู้อานวยการกองช่าง ต้องระบุรายละเอียดเลยหรือไม่ว่าเป็นหมู่ที่ 1 ตาบลไสไทย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ระบุรายละเอียดไปเลยว่าเป็นหมู่ที่ 1 ตาบลไสไทย

นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
-ประชาชนชุมชนคนในช่องที่คัดค้านเรื่องขยะ ได้ออกมาพูดว่าจะเดินทาง
เลขานุการนายกฯ
มาที่ศาลากลาง ทางจังหวัดอาจจะนัดประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เป็นห่วงว่า
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศบาลทั้งหมดทุกเรื่องที่เขาได้เรียกร้อง
ทางเฟสบุ๊ค
-อยากให้ แต่ล ะกองที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ เข้าไปดูแลด้ว ย ขอให้ เตรียม
ข้อมูลทั้งหมด เช่น เรื่องต้นปาล์ม รายได้จากปาล์มเก็บเมื่อไหร่ เก็บอย่างไร,โรงงาน
คัดแยกขยะไม่ทราบว่ากองช่างทาความสะอาดแล้วหรือยัง
-สิ่งที่เราดาเนินการตั้งแต่ปี 2550 มีการคัดแยกอย่างไร คัดแยกเมื่อไหร่ทา
อะไรไปบ้าง ข้อมูลส่วนนี้จะอยู่ที่กองสาธารณสุขฯ เมื่อครั้งที่กองสาธารณสุขฯ ไปคัด
แยกทาปุ๋ยขาย และทาเป็นน้าหมัก
-แต่ล ะกองที่เกี่ย วข้องหาข้อมูล และให้ คุยปรึกษาหารือกับคุณภาณุ มาส
เพราะเขาจะถามในที่ประชุม ขอให้ช่วยเตรียมการ
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ในส่วนของน้าเสียที่กองสาธารณสุขฯ ไปตรวจอยู่ 2 ครั้ง เป็นหน้าแล้งและ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ หน้าฝน ช่วงที่เขารายงานไมได้เกิดผลกระทบจากบ่อขยะ แต่เกิดขึ้นจากบ่อไม่ถูก
สุขลักษณะ น้าดื่มได้ แต่น้าที่มีแบคทีเรียนั้นมาจากส้วม แต่ชาวบ้านเขาไม่เชื่อข้อมูล
จากราชการ
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และคุณภาณุมาส ให้มาคุยกับปลัดนอกรอบอีก
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ครั้งหนึ่ง เพื่อหารือร่วมกัน นาประเด็นในเฟสบุ๊คมาร่วมคุยกันและจะได้เตรียมการ
ไว้ชี้แจงต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ในส่วนของหลังคาอาคารที่บ่อฝังกลบขยะช่วยไปซ่อมด้วย
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
-การไปพาผู้ที่เกี่ยวข้องของ อบต. ไสไทยและ อบต.ทับปริก หมู่ที่ 1 ไปดู
โรงไฟฟ้าขยะกาหนดไว้วันที่ 26 ต.ค.2561
กองช่าง
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ 1.ให้กองช่างรายงานผลความคืบหน้าจากการจัดการขยะมูลฝอยที่บ่อฝัง
แทน ผู้อานวยการกองช่าง กลบขยะ หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเล่มๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งหมด
ที่นายกฯ ได้ให้คามั่นสัญญาว่าจะดาเนินการให้ภายใน 90 วัน (ถ้าหากฝนไม่ตก)
รายงานให้ ท างจั ง หวั ด ทราบรวมถึ ง ส่ ง ไปที่ อบต.ทั บ ปริ ก และ อบต.ไสไทย
ดาเนินการจัดส่งหนังสือไปให้ทางจังหวั ดและ อบต.ไสไทย อบต.ทับปริกเรีย บร้อย
แล้ว
กองคลัง
นางสาวสุดาชล กาละวงศ์
1.ติดตามความคืบหน้าเรื่องจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสดมหาราช เฉพาะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ผู้ประกอบการต้องการจ่ายเป็นรายวัน หากผู้ประกอบการต้องการจ่ายเป็นรายวัน
เราจะต้องเก็บเงิน 25 บาท/วัน เขานั้นยินยอมหรือไม่ ไม่มีใครต้องการจ่ายเป็น
รายวัน
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
-ขออนุญาตท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องเก็บค่าเช่าแผงที่ตลาด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง มหาราช การชาระค่าแผงอยากให้กาหนดวันชัดเจน เช่น สัปดาห์แรกจัดเก็บค่าแผง
ส่ ว นค่ า น้ า ค่ า ไฟอี ก ช่ ว งหนึ่ ง ตอนนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด เก็ บ อยู่ ทั้ ง เดื อ น หากจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมอีกทั้งเดือนก็ส่งผลกระทบกับการทางาน อยากให้กาหนดให้ชัดเจนว่า
วันที่เท่าไหร่เก็บค่าอะไร ตอนนี้ที่กาหนดเก็บค่าแผงวันที่ 11 – 15 ของเดือน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
- เห็ น ด้ ว ยกั บ เรื่ อ งนี้ ถ้ า หากมั ว แต่ เ ก็ บ เงิ น ค่ า ต่ า งๆ ทั้ ง เดื อ นก็ ไ ม่ ต้ อ ง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทางานอะไร จะกระทบกับการทางานอย่างอื่น วันไหนเดือนไหนเก็บค่าอะไรก็ค่อย
กาหนดให้ชัดเจน
/-เรื่องขยะ…
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-เรื่องขยะหน้าแผง แจ้งให้เขาทราบด้วยว่าห้ามทิ้งตรงนั้น หากใครทิ้งขอให้
แจ้งเตือน หากฝ่าฝืนเกิน 3 ครั้ง ให้ระงับการเช่า เราต้องเด็ดขาดมีมาตรการ
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
-เรื่ องการทิ้ง ขยะเหล่ า นี้ ได้ท าหนังสื อแจ้ง ไปยั งผู้ ประกอบการแล้ ว ให้
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดาเนินการทาความสะอาดแผงของตัวเองก่อนขายและหลังขายของเสร็จไว้แล้ว การ
ทิ้งขยะหากผู้ใดไม่ปฏิบัติเกิน 3 ครั้ง จะไม่ต่อสัญญาเช่าแผง
นายก้องเกียรติ ตันตินันท์
รก.ผู้อานวยการกองวิชาการฯ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

กองวิชาการและแผนงาน
1.เรื่องของบ่อฝังกลบขยะ ให้ทีมงานของทางกองวิชาการฯ ที่ดูแลเรื่อง
ประชาสัมพันธ์ทาการ download videos ใน facebook ของเทศบาล ที่
ได้มีบุคคลกล่าวหาการทางานของเทศบาล รวบรวมส่งให้ฝ่ายบริหารเพื่อจะ
ได้หาแนวทางแก้ไข เรื่องนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
-เรื่องของคดีความให้หัวหน้าฝ่ายนิติการช่วยดู ส่วนไหนที่คาบเกี่ยวกับของ
เราโดยตรงให้ ร วบรวมข้อมูล มา รวมถึ งข้อมูล ที่ พาดพิง มท.1 ด้ว ย ท า
หนังสือแจ้งให้มหาดไทยทราบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
1.เรื่องปรุงพื้นที่แผงตลาดของผู้ประกอบการตลาดสดมหาราช ในส่วนของ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง แผงที่ยังไม่ต่อเติมหรือจาเป็นที่จะต้องต่อเติมให้ประสานงานกับทางกองช่าง เพื่อ
ช่วยออกแบบ อาจจะเป็นเหล็กพับเก็บด้านในก็ได้ เรื่องนี้ขออนุญาตตอบคาถาม
เรื่องของแผงตอนนี้มี 140 กว่าแผง แต่ยังไม่ได้ดาเนินการในส่วนนี้ จะใช้รูปแบบ
แผงที่ต่อเติมให้ได้มาตรฐานและรอประมาณการด้านค่าใช้จ่ายว่าเท่าไหร่ จะให้
ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายเอง
-เรื่ อ งของตลาดสดมหาราช มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า และมิ เ ตอร์ น้ าประปาของ
ผู้ประกอบการบางรายชารุด เราไปดาเนินการซ่อมให้ไม่ได้ ผู้ประกอบการบางราย
บอกว่าให้เทศบาลแก้ไขให้ ขอหารือคณะผู้บริหารในเรื่องนี้เพราะเราซื้อให้ไม่ได้ มี
เพียงเจ้าหน้าที่คอยติดตั้งให้อย่างเดียว และได้ประสานกับฝ่ายนิติการแล้วว่าเรื่องนี้
นั้นให้เพิ่มเติมในสัญญาด้วยเพื่อให้ผู้ประกอบการจ่ายเงินเอง เรียนเพื่อพิจารณา
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกฯ

-ต้องไปดูว่าครั้งแรกที่เขาติดตั้งเป็นของใคร ใครเป็นคนจัดให้

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-กรณีของงานตลาดสด ขอทาความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ งานนี้เป็นงานที่ต้องช่วยและร่วมมือกัน ถึงจะไม่ใช่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มี
/งานที่อยู่…
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งานที่อยู่ในหน้าที่ งานที่ขอความร่วมมือเราต้องทาให้ได้ ต้องขอความร่วมมือ เช่น
งานที่เกี่ยวกับงานช่างก็ต้องขอความร่วมมือเฉพาะ หรือกองอื่นๆ ก็ดี เพราะกอง
อื่นๆ เขาทาไม่ได้
-บางเรื่องเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับกองนั้นๆ โดยตรงแท้ที่จริงแล้วเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมต้องปฏิบัติทั้งนั้น ขอประสานการปฏิบัติกับทุกส่วน
ราชการให้การสนับสนุนด้วย และอย่าให้เกิดผลกระทบกับการบริการประชาชน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ใครทาอะไรอยู่ หน้าที่อะไรที่ต้องปฏิบัติก็ต้องทาเหมือนเดิม เว้นแต่บาง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ รายการที่สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลง
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -เรื่องมิเตอร์ของตลาดสดมหาราช ถ้าจะกาหนดอย่างนั้นก็ต้องประกาศให้
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ผู้ประกอบการทราบตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะทาสัญญาด้วย ว่าเดือนไหนอย่างไร และ
เงื่อนไขการต่อสัญญาหากคุณไม่ทาความสะอาดแผงจากนั้นจะไม่พิจารณาต่อสัญญา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบและดาเนินการในส่วนที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จ
เรื่องแจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาท (ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน)

นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -เรื่องแจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาท ในเบื้ อ งต้ น (ตามหนั ง สื อ ) ได้ แ จ้ ง ผล
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
การพิพาทสัญญา ในส่วนของเทศบาลเมืองไม่สามารถปรับตามจานวนที่เรียกไป 23
กว่าล้านบาทได้ และทางมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่สามารถเรียกค่าคุ้มกันที่เอามาใช้
แล้ ว ได้ ให้ ป รับ ได้แค่ 1 ล้านบาท ส่ ว นอีก 6 แสนบาทถือว่าเป็นความเสี่ ยงของ
เทศบาล และให้ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง
-เทศบาลเมืองกระบี่ได้ทาหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าขอให้
ทาความตกลงกัน ตามที่สานัก งานการยุติ ฯ เห็ นชอบในเบื้องต้น ทางศิลปากรทา
หนังสือแจ้งมาว่าในความเห็นของเขาก็ถือว่าเขาเห็นชอบตามที่สานักงานการยุติฯ
เห็นชอบตามนี้แล้ว ไม่จาเป็นต้องทาบันทึกตกลงกันต่อกันอีก แต่หากเทศบาลจะทา
ไว้ก็ให้พิจารณาทาตามหนังสือเอกสารที่เขาส่งมา (ตามบันทึกด้านหลังของรายงาน)
นาเรียนที่ประชุมพิจารณาว่าจะดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงหรือไม่ หรือมีมติเป็น
อย่างอื่น
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องนี้ช่วยดูให้ละเอียด มีเหตุผลอะไรที่เขาแก้ไขมา เมื่อเขาแก้ไขกลับมา
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ให้เรา เราก็ต้องดูเหมือนกันเกรงว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น ที่สาคัญ สตง.ก็ทักท้วงว่า
เป็นผลอย่างไร หากจะทาตอบให้ทาตามเอกสารแนบ และรวบรวมเอกสารและส่งให้
ทาง สตง. เพราะเขาถามมา
/นายกีรติศักดิ์...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

-หากจะทาตอบก็ให้ทาตามเอกสารที่แนบ ทาบันทึกตกลงหลังจากนั้นส่งให้
สตง.
ทาบั น ทึ ก ตกลงต่ อ กัน และดู ร ายละเอีย ดของสาระส าคัญ ในสั ญ ญานั้ น เพื่ อ
รวบรวมส่งให้ สตง. ต่อไป

เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(สานักปลัดเทศบาล)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. โดยให้คนขับรถยนต์เป็นคนทาตารางการใช้
รถยนต์/การใช้น้ามันให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามรายละเอียดเป็นข้อๆ ตามหนังสือ
ดังนี้ คือ
1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาบัญชีรถยนต์ที่ได้มาโดยการเช่าแยก
จากบัญชีรถยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบ 1 หรือ
2 ท้ายระเบียบ)
2.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติ ห น้าที่นอก
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
3.ให้ผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมายข้าราชการตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป
ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ ผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้น
จะต้ อ งจั ด ให้ มี ส มุ ด บั น ทึ ก การใช้ ร ถยนต์ ด้ ว ย ภายในสั ป ดาห์ ห น้ า ต้ อ งส่ ง ชื่ อ
ผู้รับผิดชอบให้ปลัดเทศบาลแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
4.ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สารวจและตรวจสอบรถยนต์ เช่น รถบรรทุก ขนาด
1 ตัน รถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ ว่ามีการนาไปใช้ในลักษณะเพื่อโยชน์ส่วนตัวที่ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
5.หากตรวจสอบพบว่า มีการนารถไปใช้ไนลักษณะตามข้อ ๔ ให้ดาเนินการ
ทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวช้อง และหากมีความเสียหายเกิดขึ้ นกับทางราชการ ให้
ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวช้อง ต่อไป ในกรณีผู้กระทาความผิดเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอแล้ ว แต่ ก รณี ด าเนิ น การสอบสวนเพื่ อ สั่ ง ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง ตามที่
กฎหมายกาหนดด้วย
6.ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ควบคุมการใช้รถยนต์ให้มีการปฏิบัติตามสัญญาเช่า
รถยนต์ (กรณีเช่ารถ) และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการใช้และรักษา
รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. 2548 โดยเคร่งครัด
-ให้กองคลังดาเนินการตามหนังสือสั่งการ ใน ข้อที่ 1 และข้อที่ 6
-มอบทุกส่วนราชการดาเนินการปฏิบัติตามข้อ 2,3,4,5 และข้อที่ 6
-ควบคุมให้มีการปฏิบัติ
/-บันทึก…
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-บันทึกการใช้น้ามัน ทดสอบการใช้รถและน้ามัน
-ภายในสัปดาห์หน้าแต่ละกองส่งชื่อผู้ที่รับผิดชอบให้ปลัดเทศบาลเพื่อให้
ปลัดแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่ อ งนี้ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ สั่ ง การและแต่ ง ตั้ ง กรรมการในการ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ตรวจสอบ พิจารณาดูแลการใช้รถใช้น้ามัน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

แต่งตั้งกรรมการที่เป็นข้าราชการระดับชานาญการขึ้นไปของแต่ละกองในการ
ตรวจสอบ/ดูแลการใช้รถยนต์/การเบิกน้ามัน
เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองช่าง)

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
แทน ผู้อานวยการกองช่าง

เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ ตามที่หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 กระทรวงการคลัง ได้กาหนดหลักเกณฑ์
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนบุ ค คลหรื อ คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ และ พรบ.การจัดซื้อ
จั ด จ้ า งและก ารบริ ห ารพั สดุ ภ าครั ฐ พ . ศ. 260 แ ละ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 นั้น
ข้อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนบุ ค คลหรื อ คณะกรรมการ
สอดคล้องเป็นไปตามนัยหนังสือ กระทรวงการคลังข้างต้น กองช่างจึงได้มี
การประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้กาหนดระเบียบวาระในการประชุม เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรมการตามระเบียบฯ
แต่เนื่องจากพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติ
ย่อมมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงความเสี่ยงในการทางานเป็นการ
เฉพาะตัวมากกว่าเจ้าหน้าที่อื่นที่มิได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้
นาเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ (เอกสาร
ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุม)
1. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลัง
/2. คณะกรรมการ…
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2. คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ ประกอบการ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
3. โดยบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1 – 2 ยกเว้นผู้
ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
3.1 บุคคล ในอัตราไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่องาน
3.2 คณะกรรมการ ในอัตราประธานกรรมการไม่เกิน 1,500
บาทต่อครั้งที่มาประชุม และกรรมการไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อครั้ง
ที่มาประชุม
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมก่อสร้างให้
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนกรณี ที่อ อกตรวจงานจ้ างง ณ สถานที่ ที่ กาหนดไว้ ใ น
สัญญาหรือที่ตกลงให้ทางานจ้าง
4.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง ในอัตรา 350
บาทต่อคนต่อวัน
4.2 ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ได้แก่ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ในอัตราไม่
เกิน 350 บาทต่อวันต่องาน ส่วนผู้ควบคุม งานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ใน
อัตราไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่องาน
5. การจ่ า ยเงิ นค่า ตอบแทนบุค คลหรือ คณะกรรมการของส่ ว นราชการ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ โดยการโอนเงิ น ผ่ า นระบบ KTB Online ถ้ า เป็ น ข้ า ราชการ
ลูกจ้างพนักงานราชการในหน่วยงานให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับ
เงินเดือน
6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเพื่อเป็นการควบคุม การเบิกจ่าย
และบริหารงาบประมาณได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
7. การเบิก จ่ายค่าตอบแทนบุ คคลหรือ คณะกรรมการที่น อกเหนือ หรื อ
แตกต่ า งจากที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก เกณฑ์ ให้ ข อท าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
-เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งเป็ น ไปตาม
ระเบี ย บ และเพื่ อ เป็ น ขวั ญ ก าลั ง ใจให้ กั บ บุ ค คลหรื อ คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เสนอที่ประชุม
แห่งนี้เพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ให้ตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาถึงความเหมาะสม
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
(กองช่าง)

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
แทน ผู้อานวยการกองช่าง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8

-เรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่ ตามที่แขวงทางหลวงกระบี่ได้แจ้งว่าเทศบาลเมืองกระบี่ ขอ
อนุญาตใช้พื้นที่เกาะกลางถนนปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตทางหลวงหมายเลข
4 ช่วงเขาคราม – ตลาดเก่า – คลองท่อม – สามแยกวัดถ้าเสือ – สามแยก
โค้งปลาลัง แขวงทางหลวงกระบี่ให้เราปลูก ต้นไม้ได้เฉพาะไม้พุ่มเตี้ย บารุง
ดูแลรักษาอย่างสม่าเสมอ
-ให้เทศบาลเมืองกระบี่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขออนุญาตทั้ง 9
ข้อ ตามหนังสือขออนุญาตและแบบบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 19 กันยายน
2561 โดยอาศัย คาสั่งกรมทางหลวง ที่ คค 0632/9038 ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2547 ต่อท้ายหนังสือกรมทางหลวง ที่ คค 0632/7102 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2547 เรื่อง แนวทางการมอบหมายให้ทุกแขวงทาง
หลวงเป็นตันแทนกรมทางหลวงจัดทาบันทึกข้อตกลง เพื่ออนุญาตให้ อปท.
เข้าไปดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)

ให้กองช่างช่วยดูแล ปรับปรุงบริหารจัดการในการบารุงรักษาภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนต่างๆ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
เรื่องสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
ประจาเดือน กันยายน 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เรื่องสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาลประจาเดือน กันยายน 2561 ดังนี้
1. ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่รับแจ้งจากโรงพยาบาลกระบี่ จานวน 23 ราย
2. ผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
จานวน 8 ราย
3. ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่รับแจ้งควบคุมเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จานวน 15 ราย
4. ตามคาร้องของประชาชนพ่นสารเคมีกาจัดยุงในชุมชน/โรงเรียน จานวน 4
ราย
5. พ่นละอองฝอยติดรถยนต์ ทั้ง 14 ชุมชน ตามคาร้องขอ จานวน 5 ครั้ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออก นั้น
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ แต่ละจุดแต่ละแห่งเป็นอย่างไรให้ชัดเจน รวมถึงแจ้งประชาชนให้ทราบพร้อม
เตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ขยาย ลุกลาม และจะต้องเข้าถึงพื้นที่นั้นด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องรายงานสรุปผลการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่
มีต่อเทศบาลเมืองกระบี่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
-เรื่องรายงานสรุปผลการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ บุคลากรที่มีต่อเทศบาลเมืองกระบี่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล ดาเนินการจัดทาแบบ
สอบถามความพึงพอใจและแรงจู.ใจของบุคลากรที่มีต่อเทศบาลเมืองกระบี่
เพื่อสารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร แบบสอบถามจะมี 240 ชุด
และแบ่งเกณฑ์ให้คะแนน ได้แก่
ค่าคะแนน 4.21 -5.00 พึงพอใจมากที่สุด
ค่าคะแนน 3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก
ค่าคะแนน 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง
ค่าคะแนน 1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย
ค่าคะแนน 1.00 – 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด
หัวข้อที่สารวจความถึงพอใจและแรงจูงใจแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความพึงพอใจด้านการบริหาร/นโยบายของผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยรวม 3.92
= ระดับความพึงพอใจมาก
2. ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ค่าเฉลี่ยรวม
3.82 = ระดับความพึงพอใจมาก
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้ อมในการทางาน ค่าเฉลี่ยรวม
3.89 = ระดับความพึงพอใจมาก
4. ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร ค่าเฉลี่ยรวม
3.74 = ระดับความพึงพอใจมาก
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-การตรวจประเมินความพึงพอใจ ควรที่จะทาการประเมินในแต่ละตาแหน่ง
คาถามที่ทาการสารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจจะต้องเป็นคาถาม
ปลายเปิด การประเมิน นั้นควรมีการประเมิน ได้แก่ของผู้บริหาร นายกฯ
รองนายกฯ ปลัด/รองปลัด และ ผอ.กองต่างๆ ในส่วนของการประเมินปีงบประมาณ
ปี 2561 ให้ทาได้เลย

มติที่ประชุม

การประเมินสารวจในความพึงพอใจที่จะประเมิน ควรจะเป็นคาถามปลายเปิด
และการประเมิ น นั้ น ควรมี ก ารประเมิ น แต่ ล ะต าแหน่ ง ของผู้ บ ริ ห าร ได้ แ ก่
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล รองปลั ด เทศบาล และ
ผู้อานวยการกองทุกกอง
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ป ระชุ ม แห่ ง นี้ มี ผู้ ใ ดที่ จ ะสอบถาม หรื อ ปรึ ก ษาหารื อ
ตลอดจนเรื่องที่จะเสนอแนะให้ที่ประชุม ก็ขอเชิญ

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
-เรื่องการปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด วันที่
รองนายกเทศมนตรี
15 นี้จะได้ข้อสรุปยุติหรือไม่อย่างไร เพราะต้องเร่งดาเนินการเพื่อนาเข้าสภาฯ ใน
ส่วนของห้อง 4/12 ได้รายละเอียดต่างๆ มาแล้ว และห้อง 3/12 หากยังล่าช้าอยู่
จะส่งผลทาให้ห้อง 4/12 ล่าช้าไปด้วย ในส่วนนี้จะขอนาเสนอเข้าสภาทศบาลก่อน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องที่จะนาเข้าที่ประชุมสภาฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จะขอประชุม
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สภาเทศบาล
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
แทน ผู้อานวยการกองช่าง

มติที่ประชุม

-ขออนุญาตแจ้งเรื่องเทศกาลถือศีลกินเจที่ใกล้จะเริ่มขึ้น มีกิจกรรมที่สาคัญ
ได้แก่ การบวงสรวงศาลหลักเมืองกระบี่ ในช่วงเช้า และการรวมพลเทพเจ้า
ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
-ขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยเคลียพื้นที่ถนนมหาราชหากมีการ
จุดประทัดบนถนน และงานป้องกันฯ ช่วยฉีดล้างถนนอีกแรงหนึ่ง เพราะ
ประชาชนคนทั่วไปจะจัดโต๊ะรับร่างทรงบริเวณหน้าโวค

ทราบ
****************************

เลิกประชุมเวลา 16.59 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

