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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 18/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายป้อมเพชร
3. นายสุรเดชา
4. ร.ต.ต.เสริมชัย
5. นายวิรัญ
6. นายนิกร
7. นายกิจจา
8. นายกฤษฏา
9. นายธีรวุฒิ
10. นางสาวรัตติกาล
11. นางสุวรรณี
12. นางนฤมล
13. นางสาวสุวรรณี
14. นางจิรัญญา
15. นายเกื้อกูล
16. นายวิรัตน์
17. นางเพ็ญจวรรณ
18. นายวิระยุทธ
19. นางรวีวรรณ
20. นายบรรจบ
21. นางสาวสุดาชล
22. นางจุฑาทิพย์
23. นางพจนารถ
24. นางวิไล
25. นายก้องเกียรติ
26. นางสาวภาณุมาส
27. นายวรเวทย์

ภูเก้าล้วน
สุคนธกนิษฐ
ฟุ้งสาคร
คงบัน
เห้งสวัสดิ์
ลิ่มเถาว์
กาละวงศ์
สถิตย์ภาคีกุล
ชูศิลป์
เครือหลี
คงสอน
โกมลวิวัฒน์
เสนีย์
หง้าฝา
กุลชุมภู
จุติประภาค
วงษ์สุวรรณ
เดชอรุณ
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
กาละวงศ์
เจริญสุข
กุลฉันวิทย์
กัลป์ยาณปัทม์
ตันตินันท์
เพ็ชรศรีเงิน
แสงศรี

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
/28.นาย...
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28. นายณฐนนท์
29. นางสาววาสนา

สูทอก
เรืองแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์
2. นายประพันธุ์
3. นายสารัตน์
4. นางอังคณา
5. นางสาวโนรี
6. นางสาวอ่อนภักตร์
7. นายขันติกร
8. นายนพราชย์

ลีลาบูรณพงศ์
ศรีสุวรรณ
เกี่ยวข้อง
สืบวิเศษ
เห้งสวัสดิ์
จูฑามาตย์
สุวรรณวิหค
อินทร์ทองคา

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ

ตันเลียง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
1.ใกล้ ถึงเทศกาลปีใหม่แล้ว เรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านของ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ อัคคีภัย-อุทกภัย ขอให้เตรียมความพร้อม รวมถึงเรื่องอากาศแปรปรวน ทาให้เกิด
คลื่นลมแรงอาจจะทาให้ไฟไหม้ได้
2.ในส่วนของรถ เช่น น.326 กระบี่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2523 เราใช้งาน
นาน แต่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะรถบรรทุกฮีโน่ราคาตกประมาณ 330,000 บาท
วันนี้นั้น 3 ล้านกว่าบาทแล้ว การดูแลรักษารถนั้นดูแลทุกๆ คัน เป็นความคุ้มค่ากับ
การลงทุนความคุ้มค่าในการใส่ใจดูแล
3.ฝาคูในเขตเทศบาลเมืองหายอยู่เป็นประจา/สวนสาธารณะธาราไฟฟ้าดับ
เนื่องจากมีการตั้งเวลาน้อยไป ควรตั้งเวลาในการปิดให้นานขึ้น
4.ตั้งแต่บริเวณโค้งสะพานท่าแดงไฟฟ้ามืดทั้งสาย จากการตรวจสอบได้มี
คนลักขโมยสายไฟฟ้า ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเราทุกคนนั้นต้องช่วยกันสอดส่อง
ดูแล ติดตาม
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายดังนี้
-มอบกองช่างตรวจสอบระบบการเปิด – ปิดของไฟฟ้า ภายในสวนสาธารณะ
ธารา ให้เพิ่มเวลาในการเปิด –ปิด ให้นานขึ้น
-มอบทุกกอง/ฝ่าย ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของสาธารณะ

3

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2561
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาล
-เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว น ครั้ ง ที่
17/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีทั้งหมด 12 หน้า ให้ทุกท่าน
ช่ว ยดู ร ายละเอี ย ดในส่ ว นของท่านที่เกี่ ยวข้อ ง ท่า นใดที่ จะขอแก้ ไขรายงานการ
ประชุมบ้างก็ขอเชิญ
นางนฤมล
โกมลวิวัฒน์ -ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 5
ผู้อานวยการกองวิชาการฯ นับจากล่างขึ้นบน ในข้อความของคุณภาณุมาส ข้อความเดิม เรื่องนี้ขอเสนอว่า
อาจจะจั ด เป็ น ลั กษณะของการแบ่งข่าว ข้อความใหม่ เรื่องนี้ขอเสนอว่าอาจจะ
จัดเป็นลักษณะของการแถลงข่าว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
-มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง หากไม่มี ถือว่า ที่ประชุม
แห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

นายกิจจา กาละวงศ์
-รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้กอง/ฝ่าย รายงานผลการดาเนินการตาม
รองปลัดเทศบาลกระบี่ งานตามที่ได้รับมอบหมาย เชิญสานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์ 1.ให้ฝ่ายปกครอง ช่วยกาชับงานเทศกิจ และอปพร. ในเรื่องของการออกตรวจตาม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล สถานที่ต่างๆเช่น บริเวณเขื่อนหน้าเมืองที่มีประติมากรรมต่างๆ เพื่อความ
เรียบร้อย หากพบว่าประติมากรรมหรือข้าวของอื่นๆ ชารุดเสียหายให้รีบรายงานให้
ทราบ ได้ดาเนินการกาชับทาง เทศกิจ และอปพร. แล้ว โดยจะมอบหมายให้เทศกิจ
ดู แ ลในช่ ว งกลางวั น รายงานสถานการณ์ ท าง Line และ ทาง อปพร.จะดู แ ล
ตรวจสอบในช่วงกลางคืน หากพบการชารุดเสียหายให้ รายงานให้ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อไป

/นายกีรติศักดิ์ …
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ฝากเรื่องการตัดหญ้าขอความร่วมมือทางกองช่างตัดหญ้าบริเวณ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ประติมากรรม ที่สวนสาธารณะธาราแถวสัตว์ประหลาดคล้ายๆ ตะขาบ
กองช่าง
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ 1.เรื่ อ งตลาดซิ ตี้ ที่ ช มรมผู้ ป ระกอบการท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ต่อเติม ปรับปรุงไปแล้วบางส่วนในส่วนที่ยังไม่ได้ขออนุญาต ให้แจ้งผู้ประกอบการ
มาขออนุ ญ าตให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ พร้ อ มระบุ ว่ า หากเทศบาลเมื อ งกระบี่ มี
โครงการที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้เขารื้อถอนออกไป และทรัพย์สินที่ได้ก่อสร้าง/
ต่อเติมไปแล้วนั้นเป็นของเทศบาลเมืองกระบี่ทั้งหมด ท า ง ก อ ง ช่ า ง ไ ด้ แ จ้ ง ไ ป ยั ง
ผู้ประกอบการบางส่วนแล้วและจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาแจ้งว่าให้รอหารือกับ
ท่ า นรองป้ อ มเพชร ในส่ ว นนี้ มี ห ลายๆ ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น รายชื่ อ ของชมรม
ผู้ประกอบการทางกองสวัสดิการสังคมแจ้งนัดประสานผู้ประกอบการตลาดซิตี้แล้ว
นายกฤษฏา สถิตย์ภาคีกุล -ทางกองสวัสดิการสังคมได้ทาหนังสือให้ทางชมรมให้เขาขออนุเคราะห์เรื่อง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ แบบแปลนแล้ว ตามที่ได้แจ้งว่าให้ออกเป็นแบบแปลนเดียวกัน โดยให้แต่ละราย
มายื่นขอเป็นรายบุคคล ไม่ได้ยื่นขอแค่ประธานชมรมคนเดียว ทางชมรมรวบรวม
รายชื่อคนที่ดาเนินการก่อสร้างไว้แล้ว ซึ่งหากได้แบบแปลนมาเป็นเอกสารประกอบ
พร้อม เขาสามารถยื่นเรื่องได้ การก่อสร้างต่อเติม บางเจ้าทาเฉพาะทางเท้า บางเจ้า
ทาเฉพาะหลังคาไม่ได้เหมือนกันทุกเจ้า
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ตอนนี้ทางกองช่างได้ทาแบบแปลนแล้วหรือยัง

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
-ยังไม่ได้ออกแบบ เพราะยังไม่ทราบรายละเอียดความกว้างและยาว ของ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา จานวนแผงแต่ละราย
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องนี้เนื่องจากมีการต่อเติมกันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไประงับ ส่วนที่
รองนายกเทศมนตรี
เห็นชัดคือ ตามแนวมุมจะรุกล้าออกมา ใครที่ได้ต่อเติมไปแล้วก็ให้มาขออนุญาต
เฉพาะราย ในส่วนของรายใดที่รุกล้าพื้นที่ออกไปต้องรื้อ และเร่งรัดระงับเฉพาะที่หัว
มุมถนน
นายกฤษฏา สถิตย์ภาคีกุล -ในส่วนที่เป็นปัญหานี้อยากจะให้แยกประเด็นออกไป เรื่องการออกแบบ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ อยากจะให้ออกแบบดูก่อน ในส่วนของพื้นที่รุกล้าออกมาเจ้าหน้าที่ตักเตือนแล้ว
ไม่ปฏิบัติตาม ทางเรามีมาตรการที่จะทาให้เขาแก้ไขหรือรื้อให้อยู่ตามแนวที่ควรจะ
เป็น ขอให้ทางกองช่างแจ้งช่างออกแบบคลุมมาว่าจะทาอย่างไร หากจะทาแบบผัง
รวมที่เทศกิจมีอยู่ สามารถดูได้
/นายกีรติศักดิ์ ...
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องการขออนุญาตให้บันทึกข้อตกลงไว้ก่อนว่า ในกรณีที่มกี ารรื้อถอน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ อาคารเราจะรื้อถอนอาคารในกรณีที่ได้รับหนังสือการยืนยันจากสานักงานอัยการ
สูงสุดว่าจะให้ดาเนินการก่อสร้าง
-ในส่ ว นของอาคารที่ ยื่น ออกมา ทางกองช่ า งและงานเทศกิ จ ลงพื้น ที่
ดาเนินการขีดเส้นสีแดงเอาไว้ว่ายื่นออกมาเท่าไหร่อย่างไร และส่วนที่ล้าเกินออกมา
ให้เขารื้อออก หากเขาไม่ปฏิบัติให้แจ้งเขาว่าเราจะรื้อ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -จากการปะชุมผู้ประกอบการได้มีการคุยชัดเจนในเรื่องนี้ ว่าคนที่ต่อเติมไว้
รองนายกเทศมนตรี
แล้วคนใดที่ต่อเติมแล้วรุกล้าให้รื้อออก คนใดที่ยังไม่ต่อเติมให้มาขออนุญาตด้วย
และการขออนุญาตจะต้องมีบันทึกขมวดท้ายให้เขาเลือก คือ
1. เมื่อคุณก่อสร้างต่อเติมเสร็จแล้วทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของเทศบาล
2.ในกรณีที่เทศบาลเมืองกระบี่จาเป็นต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในอนาคตนั้น ต้องยินยอมให้
เทศบาลเมืองกระบี่รื้อถอนได้ทันที โดยไม่ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ และในส่วนของ
เราเหลือแค่การออกแบบให้เขาเท่านั้น
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-พื้นที่ที่เขาขอใช้ต้องมีหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านของกองคลัง
นายกเทศมนตรีเ มืองกระบี่ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ที่เราเข้าไปจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม และรายชื่อที่มีอยู่รวมถึง
จานวนแผงที่เขาเคยแจ้งไว้ เป็นตัว ที่เราสามารถนามาใช้กาหนดในโอกาสต่อไป
เพราะต่อไปหากเรารื้อ ก่อสร้างรายละเอียดในส่วนนี้จะชัดเจนขึ้น และในส่วนของ
การเก็บค่าแผงปัจจุบันนี้ประมาณ 10 – 15 บาท/วัน
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-ควรเข้ าไปส ารวจพื้ นที่ ใ หม่ แ ละท าบั น ทึก ข้ อตกลงร่ ว มกั น รวมถึ งระบุ
เลขานุการนายกเทศมนตรี รายละเอียดค่าเช่าต่างๆ อยากจะให้คิดเป็นตารางเมตรละเท่าไหร่อย่างไร กาหนด
อัตราใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดและให้ทุกคนเขียนชื่อเจ้าของแผง
ด้วย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้หารายชื่อของจานวนแผงที่มีทั้งหมด และให้สารวจใหม่

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -วันไหนที่ลงพื้นที่แล้ว หากมีชื่อชัดเจนพื้นที่ชัดเจนให้ถ่ายรูปเจ้าของแผง
รองนายกเทศมนตรี
หน้าแผงมาด้วย
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องนีใ้ ห้ตั้งคณะทางานขึ้นมาโดยมี สานักปลัดงานเทศกิจ กองคลัง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กองช่าง กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ และลงพื้นที่เพื่อสารวจพร้อมกัน
เชิญประธานชมรมผู้ประกอบการร่วมลงพื้นที่ พร้อมกัน และหาแนวทางแก้ไข ใน
ส่วนของพื้นที่หัวมุมที่รุกล้าให้ขีดเส้นสีแดงให้รื้อออก
-มอบรองกิจจา เป็นประธานกรรมการพิจารณาเรื่องตลาดซิตี้
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นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-ประติมากรรมที่เป็นรูปปลาตรงบริเวณวงเวียนอุตรกิจมีวัวเข้าไปติดอยู่ข้าง
เลขานุการนายกเทศมนตรี ในนั้น ให้แจ้งประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
กองช่าง
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ 2.ติดตามความคืบหน้า เรื่องการทาโพงพาง/อวนตาใหญ่ว่าจะออกแบบ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา หรือทาอย่างไร เพื่อดักจับขยะที่ไหลลงจากท่อระบายน้าออกสู่ทะเล หลังจากที่ให้
กองช่างไปดูรูปแบบตัวอย่างใน Line จะใช้อวนตาใหญ่เพื่อดักจับขยะ ขณะนี้ขาดคน
ที่จะร้อยอวน ขนาดอวนที่จะใช้ประมาณ 2x2 เมตร.
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ซื้ออวนตาใหญ่ และจะให้คุณชัดมาช่วยร้อยอวนให้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณฐนนท์ สูทอก
1.เรื่องการจ้างบริษัทรับเหมาฉีดล้างทาความสะอาดคูตลาดสดมหาราช ให้
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประสานคุยรายละเอียดกับหัวหน้าฝ่ายปกครอง ในเรื่อง
ของตัวเลขเทีย บเคียงให้ เห็ นความต่างว่าระหว่างการจ้างเหมา และไม่จ้างเหมา
ตัวเลขการใช้จ่ายนั้นต่างกันอย่างไรแบบไหนที่คุ้มค่ากว่ากัน ในการดาเนินการฉีด
ล้างคูตลาดสดมหาราชมีกาลังคน 6 – 8 คน ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบไป
ด้วย ค่าแรง เงินเดือน เงินประกันสังคม ค่าภาษี ค่าเช่าค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย
ระหว่างเทศบาลกับเอกชนไม่แตกต่างกันมาก
-ในส่วนของผู้รับเหมาจ่ายค่ารถน้าวันละ 800 บาท เป็นรถ 12,000 ลิตร.
ที่จริงแล้วในอัตรา 800 บาทจะเป็นรถน้า 4,000 ลิตร
2.ในส่วนของรถน้าที่ใช้ฉีดล้างตลาดสดมหาราช ใช้รถของกองสาธารณสุขฯ
บรรทุกน้ า และให้ ก องสาธารณสุ ขฯ เจรจาตกลงกั บผู้ รั บเหมาว่าเขานั้ นตกลง/
ขัด ข้อ งหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร รถน้าที่ ใช้ ห ากเป็ น ของกองสาธารณสุ ข ฯ เป็ นรถขนาด
12,000 ลิตร.จะต้องคิดค่าเช่า 1,400 บาท/ครั้ง แต่ปัจจุบันนี้เราคิดที่ 800/ครั้ง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ค่ารถน้าในคราวต่อไปคิด 1,400 บาทตามอัตราที่ให้เช่า

นายกิจจา
กาละวงศ์
-เรื่องนี้ทางกองสาธารณสุขฯ ทาบันทึกขอยกเว้นลดค่าเช่ารถน้าจาก
รองปลัดเทศบาล
12,000 ลิตร. แต่ใช้เงินแค่ 800 บาท/เที่ยว ด้วย เฉพาะในส่วนของการฉีดล้าง
ตลาด

/นายณฐนนท์...
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นายณฐนนท์ สูทอก
3.เรื่องขยะถุงพลาสติก โฟม กองสาธารณสุขฯ รณรงค์ตามสถานที่ตลาดใน
หัวหน้า ฝ่า ยบริ การสิ่งแวดล้อม เขตเทศบาลที่เราดูแลรับผิดชอบตลาดและสถานที่ต่างๆ ต้องปลอดโฟม
ปลอดพลาสติ ก 100% หาวั ส ดุ อื่ น เพื่ อ ใช้ ท ดแทนโฟมและพลาสติ ก ต่ อ ไป
ดาเนินการรณรงค์ตามตลาดในเขตเทศบาลต่างๆ แล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

-เรื่องรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก โฟม ฝากทางเทศกิจช่วยดูตามตลาดต่างๆ

รับทราบ
เรื่องการจาหน่ายสินค้าบริเวณนอกตลาดสดมหาราช (ฝ่ายปกครอง)

นายวิระยุทธ เดชอรุณ
-งานรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นจากสมาชิ ก สภาว่ า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ช่วงเวลา 03.00 น. – 05.00 น. พบว่ามีผู้ประกอบการนาสินค้าจาพวกผัก-ผลไม้
มีทั้งขายปลีกและขายส่งอยู่บริเวณนอกอาคารตลาดสดมหาราช และผู้ประกอบการ
ยังไม่ได้รับอนุญาตหรือจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาล จานวน 8 ราย คือ
1.ผู้ประกอบการบริเวณป้ายภาษี จานวน 5 ราย
2.ผู้ประกอบการค้าส่ง
จานวน 2 ราย
3.ผู้ประกอบการค้าส่ง บนรถกระบะ จานวน 1 ราย
-จึ งขอทราบนโยบายของผู้บริหารเทศบาล ว่าอนุญาตให้ มีการจาหน่าย
สิ น ค้ า บริ เ วณดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ หากอนุ ญ าตงานรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย จะ
ดาเนินการประสานกับงานตลาดสดมหาราชให้จัดระเบียบและเก็บค่าธรรมเนียม
ต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-หากผู้ประกอบการขายอยู่เป็นประจาจาเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียม

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ควรจัดระเบียบใหม่ให้อยู่ในบริเวณพื้นที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กีดขวางทาง
รองนายกเทศมนตรี
จราจร รวมถึงให้เก็บค่าธรรมเนียมและกาชับให้เลิกขายช่วงเวลาที่กาหนดไว้ให้
ชัดเจน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

มอบงานเทศกิจ ตรวจพื้นที่ คุมพื้นที่ว่าจุดใดเสี่ยงต่อการที่จะมีของมาวางขาย
และจุดใดที่จะอนุญาตได้ จุดใดที่ไม่เห็นควรอนุญาต
เรื่องปรับปรุงสวน ก.ไก่ , ABC (สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
-เรื่องปรับปรุงสวน ก.ไก่ ABC ตามที่ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ได้มอบหมาย
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ให้สานักปลัดตรวจสอบ สวน ก.ไก่ และตัวอักษร ABC เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง
/ทาสีใหม่…
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ทาสีใหม่ให้สวยงาม นายกเทศมนตรีให้จัดทาโครงการร่วมแรง ร่วมใจทาความดี
ทาสี สื่อ ก.ไก่ และ ABC และจัดเตรียมอุปกรณ์ สี เชิญชวนทุกคนเข้าร่วมโครงการ
สานักปลัดได้ดาเนินการออกสารวจ ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีรายการที่ต้องปรับปรุง
ซ่อ มแซม และเห็ นควรมอบหมายกอง/ฝ่ า ยที่เ กี่ ย วข้ องด าเนิ นการตามเอกสาร
ประกอบรายงานการประชุม 6 รายการ (ตามเอกสารแนบ) ต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ให้ดูว่ามีใครบ้างที่จะต้องเชิญร่วมโครงการนี้ ได้เห็นสภาพของสวน ก.ไก่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ สภาพนั้นเริ่มเก่า บางส่วนชารุด ถ้าหากคนทุกคนได้มาช่วยกันทาสี มาซ่อมแซมใน
ส่วนที่แตกหัก ชารุด เด็กๆ คุณครู พนักงานเทศบาล ชุมชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
-ในส่วนนี้หากเป็นงานที่ด่วน คืองานซ่อมแซมทางเท้าเพราะทางเท้า
รองนายกเทศมนตรี
เสียหายหลายจุด บ้างก็ยุบลง วันที่ 21 ธ.ค.2561 เวลา 14.00 น. ควรแบ่งเป็น
กลุ่มๆ แบ่งเนื้องานควรนาครูศิลปะเป็นตัวตั้ง จากนั้นเด็กนักเรียนค่อยช่วยทาสี และ
ที่สาคัญต้องซ่อมแซมทางเท้าก่อน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ทางกองช่างไปซ่อมแซมส่วนที่เสียหายก่อน

นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ -เรื่องของ สวน ก.ไก่ ตัวอักษรต่างๆ ก็เหมือนปูปั้น เมื่อตั้งไว้นานๆ มีความ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา เสื่อมของปูน ในส่วนชิ้นส่วนต่างๆ ที่แตกหักหากซ่อมแซมคิดว่าเป็นสิ่งที่ลาบาก
เพราะไม่ได้นาชิ้นส่วนมาติดแปะ แต่ต้องทาเป็นปูนมีโครงเหล็กยึดเพื่อให้ปูนเก่าและ
ปูนใหม่เชื่อมติดกัน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ให้กองช่างติดต่อช่างที่อยู่หลังบริษัทเบียร์ช้างเขามีความชานาญเรื่องปูน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ปั้น พาเขาไปดู หากช่างคนนี้ไม่มาก็ติดต่อช่างที่มาทางานประติมากรรมของเรา
แทน สอบถามเขาว่าเท่าไหร่อย่างไร หลังจากนั้นต้นเดือนมกราคม 2562 ค่อยมา
ทาสี
-เรื่ อ งปู น ปั้ น ให้ เ ลขานิ ก รช่ ว ยไปติ ด ต่ อ ให้ และเดื อ นมกราคม 2562
วางแผนว่าจะให้ใครทาอะไรตรงไหน
-มอบกองช่าง เร่งซ่อมแซมหลังคาที่แตกหักบริเวณ ศ.ศาลา ก่อน
-กองสาธารณสุขฯ ดูแลเรื่องความสะอาด
มติที่ประชุม

- มอบกองช่ า ง สอบถามติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ช่ า งที่ รั บ ท าปู น ปั้ น ว่ า ในการ
ปรั บปรุง ซ่อมแซมนั้น คิดราคาเท่าไหร่อย่า งไร สามารถทาได้หรือไม่ และเร่ ง
ซ่อมแซมหลังคาที่แตกหักบริเวณ ศ.ศาลา
- มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลเรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณ
สวน ก.ไก่ และ ABC
/-มอบหัวหน้าสานัก…
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-มอบหัวหน้าสานักปลัด ประสานโรงเรียนเพื่อหาบุคลากรที่มีครูศิลปะ ว่าควร
ทาสีอะไร และแบ่งกลุ่มนักเรียนในการทาสีเพื่อความรวดเร็ว
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องขอยกเว้นการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้เข็มไมล์ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

นายณฐนนท์ สูทอก
-เรื่องขอยกเว้นการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้เข็มไมล์ เนื่องจากมี
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ครุภัณฑ์ที่เป็นยานพาหนะเข็มไมล์ชารุดและได้ประสานไปยังอู่ซ่อมเพื่อ
ดาเนินการตรวจเช็คและประมาณการราคาซ่อม ปรากฏว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานนานหลายปี ทาให้ไม่มีอะไหล่ที่
จะซ่อมเปลี่ยน เรื่องนีม้ ีผลกับการเบิกจ่ายน้ามันขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

-ควรใช้วิธีการคิดแบบเฉลี่ยเป็นชั่วโมง

ในการปฏิบัติงานให้ใช้วิธีการคิดเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมง
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-ถนนคอนกรีตหลังอาคารลูกปัด เมื่อมีฝนตกจะมีน้าเซาะเข้าไปใต้อาคาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี ให้กองช่างช่วยนาดินไปถมปิดไว้ก่อน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ให้ช่างบรรจบเข้าไปตรวจสอบ

ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
-ขอฝากกองสาธารณสุขฯ ในเรื่องของถังขยะได้มีการนาถังขยะไปวางไว้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ใกล้ๆ กับ เรือบริเวณประติมากรรม ณ สวนสาธารณะธารา ดูแล้ว ไม่ค่อยน่ามอง
เพราะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเขาไปถ่ายรูปตรงนั้น
-อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งออกก าลั ง กายบริ เ วณนั้ น มี ช ารุ ด เสี ย หาย ขอฝากทาง
ผู้รับผิดชอบช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วย และจะมีพวกเศษถุงพลาสติก ติดอยู่ในคูระบาย
น้า
นายกิจจา
กาละวงศ์
-ขอแจ้งไปยังกองช่าง ว่าทางสานักงานโยธาฯ ได้ประสานงานเรื่องของการ
รองปลัดเทศบาล
ลดราคากลางลง มีช่างของเราแต่ไม่ทราบชื่อว่าใครอย่างไรเขาแจ้งว่าขอให้รีบไป
เซ็นเอกสารให้เขาด้วย เพื่อที่จะได้ประกาศร่างต่อไป
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
-ขอฝากหัวหน้าสานักปลัด เรื่องมาตรน้าทางช่างประปา เขาจะมาติดเพิ่ม
เลขานุการนายกเทศมนตรี อีก 1 จุด ช่วยไปดูให้ด้วย
/-เรื่องโครงการ…
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-เรื่ อ งโครงการถนนต่ างๆ ที่มี เงิ นเหลื อจ่ ายปรากฏว่ าเงิน นั้น ตกไปแล้ ว
อยากให้ช่างไปสารวจพื้นที่ใหม่และจะได้ขอจ่ายขาดเงินสะสม
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
-เรื่องทางเดินที่สวนสาธารณะธาราหลังจากที่ช่างได้ลงพื้นที่สารวจและ
รองนายกเทศมนตรี
ออกแบบแล้วอยากให้กองช่างทาเรื่องเพื่อเข้าญัตติที่จะจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อปูยาง
ใหม่ตรงทางเดิน
นายกิจจา
กาละวงศ์
-เรื่องนี้ได้ประมาณการเสร็จแล้ว จากการที่ช่างได้ประมาณการความยาว
รองปลัดเทศบาล
913 เมตร. กว้าง 4 เมตร. พื้นที่ประมาณ 5,600 กว่าตารางเมตร. ค่าใช้จ่ายคาด
ว่า 1,312,000 บาท
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-วันนี้ช่วงเย็น ฝากทางเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายปกครอง โดยผู้ว่าราชการ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จะประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องเรือหัวโทงในเขตเมือง ช่วยดูเรื่องการ
แต่งกายของผู้คน ขอความร่วมมือแต่งกายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ตะวัน
หวาน เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
-เรื่องอาคารศูนย์ท่องเที่ยว ที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ขอใช้ พื้นที่และเขาไม่ได้
ทาต่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากเดิมที่มีเรือมาบริการ นาเรือคายัคมาให้พายเล่น
เพราะไม่มีแขกมาเที่ยว และได้มีการต่อเติมในพื้นที่ตรงนั้นมีพวกไม้ไผ่ ไปติดตั้งอยู่
ฝากทางฝ่ายปกครองลงพื้นทีต่ รวจสอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
-เรือ Nagabi หลังจากที่ส่งมอบแล้ว ให้งานพัสดุแจ้งเลขทะเบียนเรือไปยัง
คุณจเรด้วย เพื่อจะนาเลขทะเบียนไปติดที่เรือ
-สวนพุทธธรรม ฝากทางช่างบรรจบช่วยดูในส่วนนี้ เพราะเราต้องปรับปรุง
ให้มีทางเดินที่สะดวก ตัดแต่งต้นไม้ที่รกออกให้โล่งเตียน
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมาย
-กองช่าง ให้คุณบรรจบนาดินไปถมแถวบริเวณถนนคอนกรีตหลังอาคารลูกปัด
เพราะเมื่อมีฝนตกจะมีน้าเซาะเข้าไปข้างใต้อาคาร
-กองช่ า ง ฝากช่ า งบรรจบดู แ ลความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยที่ ส วนพุ ท ธธรรม
ปรั บ ปรุ งให้ มีท างเดิน ที่ส ะดวกตั ดแต่ง กิ่งต้ น ไม้ใ บหญ้ า ที่ ร กออก ให้โ ล่ งเตีย น
สวยงาม
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบในเรื่องของถังขยะที่ได้นาถังขยะไป
วางไว้ใกล้กับเรือ บริเวณแถวๆ ประติมากรรม ณ สวนสาธารณะธารา หาที่วาง
ถังขยะใหม่ที่เหมาะสม เพราะจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเขาไปถ่ายรูปตรง
นั้น ในส่วนของคูระบายน้าตลอดแนวตามบริเวณนั้น จะมีเศษถุงพลาสติกรวมถึง
เศษกิ่งไม้ติดอยู่ในคูระบายน้า
/-กองคลัง...
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-มอบกองคลัง ประสานงานพัสดุแจ้งเลขทะเบียนเรือ Nagabi หลังจากที่ได้มีการ
ส่งมอบแล้ว ให้คุณจเรทราบ เพื่อทีจ่ ะนาเลขทะเบียนนั้นติดที่เรือต่อไป
-ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหน้าเมืองกระบี่ หลังจากมีการใช้พื้นที่ตรงนั้นและมีการ
ต่อเติม เช่น มีพวกไม้ไผ่ ซุ้มต่างๆ ไปติดตั้งอยู่ดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
****************************
เลิกประชุมเวลา 16.28 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกิจจา กาละวงศ์)
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

