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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 17/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์
2. นายสุรเดชา
3. นายชาญณรงค์
4. นายนิกร
5. นายกิจจา
6. นายธีรวุฒิ
7. นางสาวรัตติกาล
8. นางอังคณา
9. นางนฤมล
10. นายเกื้อกูล
11. นายวิรัตน์
12. นางเพ็ญจวรรณ
13. นางสาวโนรี
14. นางรวีวรรณ
15. นายบรรจบ
16. นางสาวอ่อนภักตร์
17. นางสาวสุดาชล
18. นางจุฑาทิพย์
19. นางพจนารถ
20. นางวิไล
21. นายก้องเกียรติ
22. นางสาวภาณุมาส
23. นายณฐนนท์

ภูเก้าล้วน
ฟุ้งสาคร
ลีลาบูรณพงศ์
ลิ่มเถาว์
กาละวงศ์
ชูศิลป์
เครือหลี
สืบวิเศษ
โกมลวิวัฒน์
กุลชุมภู
จุติประภาค
วงษ์สุวรรณ
เห้งสวัสดิ์
เต็มชื่น
กาลสัมฤทธิ์
จูฑามาตย์
กาละวงศ์
เจริญสุข
กุลฉันวิทย์
กัลป์ยาณปัทม์
ตันตินันท์
เพ็ชรศรีเงิน
สูทอก

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายป้อมเพชร
2. ร.ต.ต.เสริมชัย

สุคนธกนิษฐ
คงบัน

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

(ไปราชการ)
/3. นาย...
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3. นายวิรัญ
4. นายประพันธุ์
5. นายกฤษฏา
6. นายสารัตน์
7. นางสาวสุวรรณี
8. นางสาวนภารินทร์
9. นางสุวรรณี
10. นายวิระยุทธ
11. นายขันติกร
12. นายวรเวทย์
13. นายนพราชย์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ
2. นางอิ่มใจ
3. นายก้องภพ
เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เห้งสวัสดิ์
ศรีสุวรรณ
สถิตย์ภาคีกุล
เกี่ยวข้อง
เสนีย์
บุญเกื้อ
คงสอน
เดชอรุณ
สุวรรณวิหค
แสงศรี
อินทร์ทองคา
ตันเลียง
ทองเส้ง
จานงนิจ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ไปราชการ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
(ลาพักผ่อน)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
(ไปราชการ)
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา (ไปราชการ)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (ไปราชการ)
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ (ไปราชการ)
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
1.เรื่ อ งการจั ด งาน Miss Universe 2018 การเดิ น ทางมาเก็ บ ตั ว เพื่ อ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เตรียมความพร้อมของ Miss Universe ที่จะเดินทางมากระบี่ และหลังจากที่
กระบี่เราได้ประกาศเป็นเมืองศิลปะระดับโลกเรื่อง Thailand Biennale ไปแล้วนั้น
มีหลายๆ เรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับเราเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน
2.การจัดนิทรรศการ “การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ ชุมชน
สู่นานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่ ” จะมีการเปิดงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา
14.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน
ให้ก องสวัส ดิ ก ารสั งคมประสานไปยังชุมชนต่างๆ ด้ว ยว่า จะมี การจัด กิจกรรม
ดังกล่าว
3.เรื่องการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เมื่อเช้าได้มีการประชุมไปแล้ว และจะได้
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในเขตเมืองได้รับทราบ ว่าจากสิ่งที่เราได้สร้างเมือง
เป็ น เมือ งศิ ล ปะเป็ นเมื อ งสวยงามแล้ ว รวมถึ งสายไฟต่ า งๆ จะท าให้ ภู มิทั ศ น์ นั้ น
สวยงามยิ่งขึ้น เทศบาลเมืองกระบี่เป็นแกนกลางในการของบประมาณจาก
/การท่องเที่ยว…
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การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ผ่านไปยังการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศ
ไทยได้งบประมาณ 185 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้ขอไปยังกลุ่มจังหวัดและกลุ่ม
ภาคใต้ด้วย ในปี 2563 การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม จุดแรกคือ
1) ตั้งแต่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ – ถนนหลวงพ่อ ใช้งบประมาณทั้งหมด 151
ล้านบาท
2) จากถนนหลวงพ่อปากทางที่จรดกับถนนอุตรกิจ – สี่แยกเสือเขี้ยวดาบ 11 ล้าน
บาทเศษๆ
3) จากสี่แยกเสือเขี้ยวดาบมนุษย์โบราณ – สามแยกมหาราชมอเตอร์ไซด์
-สามโครงการนี้ประมาณราคาคร่าวๆ ได้ 200 กว่าล้านบาท
-ในการดาเนินการไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ,TOT,
CAT ที่ใช้สายส่งต่างๆ นั้นจะดาเนินการร่วมกัน
4.เรื่อง Biennale หลังจากทาเสร็จแล้ว เรามีจิตอาสามีคนเข้ามาชมเยอะ
ส่งผลศูน ย์การเรียนรู้ฯ รวมถึง หน้าเมืองกระบี่ มีผู้ คนมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนเดิน เล่ น จานวนมาก แต่ ยังขาดการดูแ ลสิ่ งของต่ างๆ ท าให้ เกิ ดความ
เสียหาย ในส่วนของเราเรื่องการดูแลฝาก อปพร. และเทศกิจ ช่วยกันดูแลอะไร
เสียหายต้องรีบแจ้งรีบซ่อมแซม
-เรื่องของหญ้าเริ่มขึ้นยาวแล้ว ให้คนที่ดูแลรับผิดชอบนากรรไกรไปตัดแต่ง
หญ้า บริ เวณที่ ใช้เ ครื่ องตัด หญ้า ไม่ ได้ เครื่องตัด เข้ าไปไม่ ถึง ให้ ใ ช้กรรไกรตัด แต่ ง
เรียบร้อย เพราะเริ่มขึ้นยาวแล้ว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2561
เมื่อวันที่ 15 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
15/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีทั้งหมด 19 หน้า ให้ทุกท่าน
ช่วยดูรายละเอียดในส่วนของท่านที่เกี่ยวข้อง
-ขออนุญาตท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ได้แจ้งเพื่อทราบ
ดังต่อไปนี้
-ตามที่นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายกองช่างและกองวิชาการฯ ได้จัดทา
โครงการงบประมาณเร่งด่วน คือ
/1.โครงการ…
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1.โครงการคมนาคม ผ่าน 2 โครงการ คือ ถนนมหาราช งบประมาณ 18
ล้านบาท
2.โครงการเร่งด่วนของการท่องเที่ยว ถนนวัชระ งบประมาณ 10 ล้านบาท
-โครงการดังกล่าวได้มีหนังสือเข้ามาวันที่ 27 พ.ย.2561 และให้เราส่งโครงการใน
วันที่ 28 พ.ย.2561 ซึ่งมีความเร่งด่วนมาก โดยโครงการลักษณะที่มีความเร่งด่วน
ขอฝากทางสานักปลัด ว่าเมื่อมีหนังสือแจ้งมาในลักษณะอย่างนี้ ขอให้รีบนาเรียน
ท่านนายกฯ โดยเร็ว
-โครงการดังกล่าวขอเรียนทางกองช่าง ว่าบางโครงการไม่มีแบบแปลน ยัง
ไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะดาเนินการ ขอฝากทางหัวหน้าฝ่ายที่เข้าประชุมใน
วันนี้ ขอให้รีบดาเนินการให้สมบูรณ์ทั้งการประมาณการ ราคา แบบแปลน พื้นที่
ต่างๆ เพราะโครงการต่างๆ เราจะต้องมีแบบแปลนให้พร้อม เมื่อได้รับการอนุมัติ
โดยเฉพาะ 2 โครงการดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ทันที
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องของหนังสือที่เข้า – ออก หนังสือที่เข้ามาด่วนที่สุด ในเรื่องการให้ขอ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ งบประมาณ สังเกตได้ว่าหนังสือเหล่านี้จะมาใกล้ๆ ถึงวันสุดท้าย จากจังหวัดบ้าง
จากกรมส่ ง เสริ ม ฯ บ้ า ง ส่ ง มา หากท้ อ งถิ่ น ใดไม่ มี โ ครงการไว้ ก่ อ นแล้ ว ยากที่
ดาเนินการ บ้างก็มีแต่ส่งไม่ทันทาให้ส่งโครงการยาก เพราะห้วงเวลาจากัด
-ลักษณะหนังสือประเภทด่วนที่สุดอย่างนี้ ให้แจ้งโดยตรงเสียก่อน เพื่อที่จะ
ได้สั่งการต่อไป
-ในส่วนของการรับรองรายงานการประชุม มีท่านใดที่จะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมบ้าง ก็ขอเชิญ
นายกิจจา กาละวงศ์
-ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา หน้า 11 ข้อที่ 3
รองปลัดเทศบาล
บรรทัดสุดท้าย ข้อความเดิม 3.เงินกลุ่มจังหวัด บุคคลที่มีอานาจคือ หัวหน้ากลุ่ม
ของเราจะเป็ น เขตภูเก็ต ข้ อความใหม่ 3.เงิน กลุ่ มจั งหวั ด บุค คลที่ มีอานาจคื อ
หัวหน้ากลุ่มของเราจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ในส่วนของระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 6 นับจาก
นายกเทศมนตรี เมืองกระบี่ ข้างล่าง ข้อความว่า เรื่องเรือของ Biennale ที่จะนามาทาเกี่ยวกับท่องเที่ยว
คาดว่าใช้เงินประมาณ 6 แสนบาท (ในส่วนนี้เป็นการตกแต่ง)
-ย่อหน้าที่ 2 แก้ไขข้อความ ข้อความเดิม เรื่องเงินจากรายได้ในการจัดงาน
ต่างๆ รวมถึงเรือ ต้องให้คุณบังอรอุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลในการบริจาค
เรือ ข้อความใหม่ เรื่องเงินจากรายได้ในการจัดงานต่างๆ รวมถึงเรือ คุณบังอรได้
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
/-มีท่านใด..
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-มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้าง ก็ขอเชิญ หากไม่มี ถือว่า
ที่ประชุมแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางขวาง)

นายกิจจา กาละวงศ์
-รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้กอง/ฝ่าย รายงานผลการดาเนินการตาม
รองปลัดเทศบาลกระบี่ งานตามที่ได้รับมอบหมาย เชิญสานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
1.มอบหัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่สารวจหน้าลานเต้นแอโรบิคบริเวณสวน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล สาธารณะธารา พร้อมถ่ายรูปกลุ่มคนที่เต้นดังกล่าวด้วย ว่ามีจานวนกลุ่มคน
เท่ า ไหร่ อ ย่ า งไร หั ว หน้ า ฝ่ า ยปกครองลงพื้ น ส ารวจหน้ า ลานแอโรบิ ค จากการ
ตรวจสอบมีการเต้นแอโรบิค 3 วัน วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จานวนผู้เต้น
ประมาณ 30 คน
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
รองนายกเทศมนตรี

-เรื่องนีบ้ ริเวณลานจอดรถที่หน้าศาลาสงขลาตรงนั้นน่าจะใช้พื้นที่ได้

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องหาพื้นที่ให้เขาเต้นลองดูว่าพื้นที่บริเวณศาลาสงขลานั้นใช้ได้หรือไม่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ตรงนั้นมีไฟอยู่แล้ว ก็หาปลั๊กไฟให้เขา หรือจะใช้ลานประติมากรรมของ อาจารย์
กมล หน้าท่าเทียบเรือมารีน่าก็ได้ ให้เขาเลือกสถานทีว่ ่าจะเลือกตรงไหนอย่างไร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
ข้อที่ 2.ให้ปลัดเทศบาลเร่งตามความคืบหน้า เรื่องการโอนที่ดินบริเวณข้าง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันของป้าอุบล ให้เป็นของเทศบาล เรื่องนีท้ าง
ธนารั ก ษ์ เขาให้ เ ราแล้ ว เพราะเราได้ ข อใช้ พื้ น ที่ ต รงนั้ น ไป แต่ เ ราต้ อ งเข้ า ไป
ดาเนินการอาจจะบังคดี ในพื้นที่ตรงนั้น เพราะมีคนอาศัยอยู่ ต้องให้คนนั้น ออกไป
เรื่องนี้มอบฝ่ายนิติการ เพื่อหาแนวทางนาคนออกจากพื้นที่ตรงนั้นเสียก่อน
กองช่าง
นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์ 1.ให้กองช่างทาหนังสือไปยังสานักงานการกีฬา เรื่องที่เขาเป็นฝ่ายอนุญาต
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ให้กลุ่มคนดังกล่าวใช้พื้นที่เพื่อเต้นแอโรบิค เพราะเขาต้องเป็นฝ่ายห้ามปรามกลุ่มคน
เหล่านั้น เรื่องนี้ทางสานักปลัดและนายกฯ ได้แจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่
2.เรื่องการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร การใช้พื้นที่ตลาดซิตี้ ให้กองช่างแจ้งผู้ที่
ทาการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมาขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ หากไม่
/ดาเนินการ…
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ดาเนินการ ให้แจ้งระงับการใช้อาคาร ทางประธานชมรมตลาดซิตี้ทาหนังสือแจ้งมา
ว่าตลาดซิตี้มีความเสื่อมโทรมไม่ดึงดูดลูกค้าที่มาจ่ายตลาด และขออนุญาตต่อเติม
ตลาดซิตี้โดยขึ้นเสาเหล็กและมุงหลังคาเมทัลชีท ได้ต่อเติมไปบางส่วนแล้ว และได้
ขอให้เทศบาลเมืองกระบี่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

-ตามที่ได้นัดประชุมผู้ประกอบการไปแล้วเรื่องนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

นายก้องภพ จานงนิจ
-ในที่ประชุมแจ้งว่าเขาจะขอทาทั้งหมด ทางด้านรองป้อมเพชรบอกว่า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในส่วนที่ดาเนินการต่อเติมไปแล้วก็ขอให้มาขออนุญาตให้ถูกต้อง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ในส่วนของการก่อสร้างนั้นเราก็ยินยอม แต่ให้เขาขออนุญาตให้ถูกต้อง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และในบันทึกข้อตกลงนั้น ช่วยดูว่าต่อไปถ้าหากมีการต่อเติมทั้งหมด เขาต้องยก
ทรัพย์สินให้เป็นของเทศบาลเมืองกระบี่ทั้งหมด หากถึงวันเวลาที่เราจะต้องรื้อถอน
เพื่อมีการก่อสร้างตามแบบที่เรามีอยู่ ก็ขอให้เขารื้อถอนออกไปภายในกี่วัน ให้ทาง
ฝ่ายนิติการ ช่วยดูในส่วนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย
-ในส่วนพื้นที่ที่รุกล้าเข้ามาตรงหัวมุม ให้นาออกเพราะเข้าไปในพื้นที่ของ
ถนน
-แผนผั ง ตลาดขนาดกว้ า งและยาวเท่ า ไหร่ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ปรึ กษาหารื อ กั น อี ก ครั้ ง ถ้ าหากให้ เขาก่อ สร้ า งต่ อ เติ มด้ ว ยตนเองจะเป็ น ปัญ หา
กระทบกับเทศบาล เรื่องนีใ้ ห้รอรองป้อมเพชรอีกครั้งหนึ่ง
กองคลัง
นางสาวรัตติกาล เครือหลี 1.ติดตามความคืบหน้าที่มอบผู้อานวยการกองคลัง ประสานเรื่องปั๊มน้ามัน
ผู้อานวยการกองคลัง กับบริษัทอื่นๆ ในการหาปั๊มน้ามันเพื่อเติมน้ามันรถราชการอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ได้
ปั๊มน้ามันบางจากสาขาตลาดเก่า ใกล้ๆ กับบริษัท Kerry Express โดยใช้ใบสั่งจ่าย
น้ามันเหมือนเดิม เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
กองวิชาการและแผนงาน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
1.ติดตามความคืบหน้าเรื่อง การทาทะเบียนเรือ ที่มอบทางฝ่ายนิติกร โดย
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้คุณสุรชัย คงคาวงศ์ ดาเนินการเร่งรัดในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ เรื่อง
นี้ทางฝ่ายนิติการได้ดาเนินการเสร็จแล้ว และให้กองคลังตามเรื่องนี้ เพื่อที่จะเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลเห็นชอบรับมอบต่อไป
/กองส่งเสริม...
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กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
1.เรื่องหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปะ เกี่ยวข้องกับประติมากรรมทั้งของ
รก.ผู้อานวยการกองส่งเสริมฯ ต่างประเทศที่มีอยู่ประมาณ 50 กว่าชิ้นและของในประเทศที่เป็นของศิลปิน
ท้องถิ่นที่เขาทาเป็นเล่มๆ ให้ ผอ.กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ขอมาเป็นตัวอย่างไว้เพื่อ
จะให้ ค นเทศบาลได้ ศึ ก ษาถึ ง ความหมายของศิ ล ปะชิ้ น ต่ า งๆ ต่ อ ไป ส าหรั บ
Brochure และหนังสื อเกี่ยวกับ Biennale ตอนนี้ยังขาดแคลนทั้งหมด รวมถึงที่
ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ฯ และจุ ด บริ ก ารให้ ข้ อ มู ล ข่ าวสารต่ างๆ ด้ ว ย ได้ ป ระสานไปยั ง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด แล้ว และส่วนใหญ่จะเป็นทางกระทรวงวัฒนธรรมที่ส่ง
มา
2.มอบ ผอ.กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ช่วยดูรายละเอียดเรื่องพื้นที่ที่จะทา
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่างๆ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ ตรงนี้ด้วย ได้ส่งเค้าโครง
ให้ ท างกองวิ ช าการและทางกองช่ า งแล้ ว ทางกองช่ า งได้ ใ ห้ ส ถาปนิ ก มาคุ ย
รายละเอียดแล้ว ในส่วนของพื้นที่นี้ประมาณ 9 ไร่ และคาดว่าใช้เวลาประมาณ 4
เดือนในการออกแบบทั้งหมด
นายกิจจา
กาละวงศ์
-เรื่องพื้นที่ 9 ไร่ ที่จะก่อสร้างทาศูนย์สุขภาพต่างๆ คิดว่าเราน่าจะปรับ
รองปลัดเทศบาล
พื้นที่ส่วนที่ปรับได้ก่อน เพื่อที่จะให้การออกแบบในเชิงพื้นที่สอดคล้องกัน เราต้องรู้
พื้นที่ขนาดจริงเพื่อให้ให้เกิดความคาดเคลื่อน เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณได้ทา
ข้อมูลของบประมาณไปอาจทาให้เกิดความคาดเคลื่อนได้ บางครั้งทาให้แผนและ
การประมาณการไม่ตรงกันต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-แผนผั ง อยู่ที่กองวิชาการในส่ ว นของขอบเขตทางทิศเหนือจะเป็นโฉนด
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทั้งหมด และผังเราได้มาแล้ว ต่อไปจึงจะสารวจว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไร แต่
การที่จะเข้าไปสารวจนั้นต้องดูว่ามีวิธีการอย่างไร เพราะคนที่ถือครองเขาไม่ยอมให้
เราเข้าไป กลุ่มคนเขาได้ร้องไปยังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกระบี่และเราได้ชี้แจงเรื่องนี้
แล้ว มอบฝ่ายนิติการ ติดตามเรื่องพื้นที่ ทีม่ ีบุคคลได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดารงธรรม
ติดตามว่าทางศูนย์ดารงธรรมแจ้งไปยังผู้ร้องแล้วหรือไม่
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -เรื่องนี้ขอเสนอว่าอาจจะจัดเป็นลักษณะของการแบ่งข่าว ว่าเทศบาลเมือง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
มีโครงการดีๆ ต่างๆ เพื่อชาวบ้านร่วมกันกับโรงพยาบาลกระบี่จะใช้ที่ดินราชพัสดุ
เพื่อเป็นข่าวให้ชาวบ้านได้รับทราบทั่วกัน จะทาให้การเข้าไปยังพื้นที่ตรงนั้นง่ายขึ้น
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-การดาเนินการนั้น คนที่เป็นเจ้าภาพคือเรา รวมถึงชุมชนทั้ง 14 ชุมชน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ รวมทั้ง อสม. และเจ้าภาพหลักจะเป็นทางชุมชนปานุราช และชุมชนอื่นๆ เป็น
/ส่วนหนึ่ง…
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ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ในการแถลงข่าวจะเชิญชุมชน 14 ชุมชนและเชิญ อสม.
ทั้งหมด รวมถึงเชิญประธานพัฒนาสตรีร่วมแถลงข่าว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอังคณา สืบวิเศษ
1.ในส่ วนของการจัดตั้งตลาดมหาราชตอนเย็นให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ดาเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ ทางผู้จัดได้ขออนุญาตจัดตั้ง
ตลาดแล้ว โดยใช้ชื่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน กองสาธารณสุขฯ แจ้งรายละเอียดต่างๆ
แล้วและจะประกาศเป็นจุดผ่อนผันตามเทศบัญญัติเรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบการที่แจ้งเรื่องมาตอนนี้มี 200 รายหรือ 200 แผงการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมรายละ 300 บาท/ปี และค่าเก็บขนขยะ 800/เดือน
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-การรณรงค์ในเรื่องขยะให้ ตลาดของเราทั้งหมดต่อไปจะต้องปลอดโฟม
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ปลอดพลาสติก 100% หาวัสดุเพื่อทดแทนโฟมและพลาสติกต่อไป
กองสวัสดิการสังคม
นายก้องภพ จานงนิจ
1.ให้ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ติดต่อประสานแจ้งนัดผู้ประกอบการตลาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ซิต้ี ร่วมพูดคุยเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้ได้ดาเนินการและกาลังรวบรวม
เอกสารของผู้ประกอบการ ทางประธานชมรมได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ ขอ
แบบแปลนจากเทศบาล
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้

-เรื่องแบบแปลนฝากทางกองช่างช่วยดู และให้เลือกชนิดที่สามารถรื้อถอน

มติที่ประชุม
กองวิชาการและแผนงาน
-มอบฝ่ายนิติการ หาวิธีการที่จะนาคนออกจากพื้นที่บริเวณข้างศูนย์การเรียนรู้ฯ
ที่ทางธนารักษ์ได้อนุญาตให้เทศบาลใช้พื้นที่ดังกล่าวได้
กองช่าง
-เรื่ อ งตลาดซิ ตี้ ที่ ช มรมผู้ ป ระกอบการท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง ต่ อ เติ ม
ปรั บปรุ ง ไปแล้ว บางส่ว น ในส่ วนที่ยัง ไม่ไ ด้ขออนุญาต ให้แจ้ งผู้ประกอบการ
ขออนุ ญ าตให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ พร้ อ มระบุ ว่ า หากเทศบาลเมื อ งกระบี่ มี
โครงการที่ จ ะใช้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว ก็ ข อให้ เ ขารื้ อ ถอนออกไปและทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้
ก่อสร้าง/ต่อเติมไปแล้วนั้นจะเป็นของเทศบาลเมืองกระบี่ทั้งหมด
/ระเบียบวาระที่ 4…
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแนวทางการเช่าเครื่องจักรกลฉีดล้างคูตลาดสดมหาราช (ฝ่ายปกครอง)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
-เรื่องแนวทางการเช่าเครื่องจักรกลฉีดล้างคูตลาดสดมหาราช เทศบาลเมือง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล กระบี่ได้ว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ไลอ้อนอินเตอร์ จากัด ทาความสะอาด
คูร ะบายน้ าตลาดสดมหาราชทุกวันอังคารและวันพฤหั ส บดี บริษัทดังกล่ าวไม่มี
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการทาความสะอาด และได้ขอเช่าเครื่องจักรกลจากงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเราในการฉีดล้าง 800 บาท/ครั้ง เฉลี่ยปีละ 3 แสน
บาท โดยการทาความสะอาดจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 8 ครั้ง อัตราในการจ้าง
ครั้งละประมาณ 2,325 บาท และมีพนักงานของเขาในการดาเนินการ 7 – 8 คน
นายกิจจา
กาละวงศ์
-เรื่องนี้ได้มีการร้องเรียนไปที่ สตง. ว่าเมื่อเรามีเครื่องจักรกลอยู่แล้วเหตุใด
รองปลัดเทศบาล
ถึงจ้างเหมาบริษัทให้เข้ามาทาความสะอาดทาการฉีดล้างต่างๆ เพราะในการ
ดาเนินการผู้รับเหมาจะต้องมีเครื่องจักรมีอุปกรณ์ มีรถของตัวเอง
-ทาง สตง. แนะนาว่า หากเทศบาลมีอุปกรณ์มีเครื่องจักรกลพร้อม อาจจะ
ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ หรือคนอื่นๆ ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 2 ครั้งก็ได้ ครั้งละ 3
– 4 คน โดยให้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา แต่ไม่ต้องไปรับเหมา
-ในปีนี้เมื่อครั้งที่ผ่านมาเราได้ทาสัญญาเรื่องนี้ไปแล้ว เกรงว่าทาง สตง.จะ
ให้มาตรวจสอบอีกครั้ง เพราะค่าใช้จ่ายต่างๆ เราได้มาในอัตรา 800 บาทต่อครั้งแต่
เราต้องจ่ายเงินให้เขาถึง 3 แสนบาท
นางอังคณา สืบวิเศษ
-ประเด็นปัญหาการล้างทาความสะอาดตลาดสดมหาราช เรื่องนี้มีมาตั้งแต่
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เมื่อครั้งที่หัวหน้าสานักปลัดดูแลอยู่ มีคุณวิจิตรรับเหมาทาความสะอาด นอก
เวลาราชการในการดาเนินการ ไม่ได้กาไร เราได้ประสานหาผู้รับจ้างเนื่องจากเราตั้ง
เป็นโครงการไม่ได้ และมีบริษัทไลอ้อนอินเตอร์ รับทาความสะอาดในตลาดอยู่แล้ว
จึงประสานทางพัสดุ โดยบริษัทไลอ้อนอินเตอร์รับเรื่องของการล้างระบบท่อในตลาด
และเขาได้แจ้งว่าเขาไม่มีรถน้าในการดาเนินการ จึงขอเช่าทางเทศบาลเมืองโดย
อ้างอิงตามระเบียบของเทศบาล มีการจ่ายค่าใช้จ่ายตรงตามระเบียบทุกอย่าง
-ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ เขาได้เช่าเหมากองสาธารณสุขฯ เนื่องจากได้
ด าเนิ น การซ่ อ มบ ารุ ง เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว การเช่ า จ่ า ยเป็ น การจ่ า ยถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบทุกอย่าง เพียงแต่บางครั้งอาจจะมีการอะลุ่มอล่วยให้ เช่น เดิมทีให้แค่ 1
คันรถ แต่ความต้องการคืออยากให้ตลาดสะอาดยิ่งขึ้น จึงให้เพิ่มเติมเขาไป และจ่าย
ในราคา 1 คันรถ แต่ไม่มีส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากใบเสร็จที่รับมา
-ในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ไม่มีบริษัทรับเหมาในการล้างตลาด และปีนี้
/ได้บริษัท…
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ได้บริษัทใหม่เป็นบริษัทราชาโยค ที่ได้เคยทาความสะอาดของเทศบาลไปดาเนินการ
ในเรื่องทาความสะอาดในตลาด ในส่วนของการทาความสะอาดระบบท่อ ยังคงเป็น
บริษัทไลอ้อนอินเตอร์เช่นเดิม
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องนี้ให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประสานคุยรายละเอียดกับหัวหน้าฝ่าย
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ปกครอง ในเรื่องของตัวเลขเปรียบเทียบให้เห็นว่า หากเราใช้คนของเราต้องเพิ่ม
จานวนคน เพราะปริมาณงานนั้นเพิ่มขึ้นในการล้างตลาด เมื่อเพิ่ม 3 คน เฉลี่ยคนละ
เท่าไหร่อย่างไร มาเปรียบเทียบความต่างชี้ให้เห็นตัวเลขที่ต่างกัน ระหว่างการจ้าง
เหมา และไม่จ้างเหมาว่าต่างกันอย่างไรตลอดจนการเหมารถน้า หากจะเปลี่ยนคันที่
บรรจุน้าได้มากกว่าใช้จานวน 1 เที่ยว กับใช้คันเล็กแต่ 2 เที่ยวอะไรคุ้มกว่ากัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาและปริมาณน้า
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

-กองสาธารณสุขฯ เตรียมรายละเอียดเพื่อชี้แจง เรื่องเอกสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ตัวเลข เพื่อเทียบเคียงในการจ้างเหมาและไม่จ้างเหมาว่าต่างกันอย่างไร
-ในส่วนของรถน้าใช้รถของกองสาธารณสุขฯ บรรทุกน้า และเจรจาตกลงกับ
ผู้รับเหมาว่าเขาขัดข้องหรือไม่อย่างไร
เรื่องขอเพิ่มกาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าของโครงการโรงงานกาจัดขยะมูลฝอย
(กองช่าง)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่ อ งขอเพิ่ม ก าลั ง การผลิ ต ติด ตั้ ง ไฟฟ้ า ของโครงการโรงงานก าจั ด ขยะ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ มูลฝอย บริษัทอัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์จากัด ยื่นข้อเสนอเพื่อขอเพิ่มกาลังการ
ผลิตติดตั้งไฟฟ้าของโครงการโรงงานกาจัดขยะมูลฝอย จากเดิม 0.5 เมกะวัตต์ ขอ
เพิ่มขึ้นอีก 0.5 เมกะวัตต์ รวมเป็น 5.5 เมกะวัตต์ เรื่องนี้สามารถทาได้ แต่ที่สาคัญ
จะเป็นเรื่องของสายไฟ กาหนดไว้ 4.4 เมกะวัตต์ ในส่วนนี้ไม่ได้เป็นการแก้ไขใน
รายละเอียดของ TOR
นายกิจจา
กาละวงศ์
-เรื่องนีถ้ ้าเป็นการทาสัญญาหลังจากทาสัญญาเสร็จแล้วเขาจะเพิ่มเติม
รองปลัดเทศบาล
กาลังไฟฟ้าก็เป็นหน้าที่ของเขา เพราะเขาต้องเป็นฝ่ายเสนอเรื่องนี้ หากเราเพิ่มกาลัง
การผลิตไฟฟ้าเป็น 5.5 เมกะวัตต์ เท่ากับเราแก้ไข TOR ซึ่งไม่ได้ทาสัญญาแต่อย่าง
ใดจะทาให้ผิดเงื่อนไข และเขาต้องมาทาสัญญาไว้ก่อน เพราะกระบวนการทุกอย่าง
ได้สิ้นุสดไปแล้ว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ในส่ วนของการอนุญาตเป็นหน้าที่ของเรา และการแก้ไขเรื่องนี้นั้นเป็น
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ หน้าที่ของบริษัทเขาที่จะต้องทา
มติที่ประชุม

ในส่วนของการทาสัญญาให้ทาสัญญาเหมือนเดิม หากจะมีการแก้ไขควรหลังจาก
ที่ทา TOR ไว้ และทางบริษัทควรขอแก้ไขด้วยตนเอง เพราะเราไม่สามารถอนุมัติ
ให้กระทาการได้
/ระเบียบวาระที่ 6…
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องขยะในทะเลที่ได้ไหลงจากท่อระบายน้าออกสู่ทะเล การดักจับขยะ ที่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้ทาเป็นตาข่ายไว้ดักขยะ รวมถึงโพงพางเมื่อครั้งก่อนรูปแบบจะทาอย่างไร ได้ส่ง
ตัวอย่างไปแล้วใน Line ให้กองช่างไปดูตัวอย่าง และแก้ไข
-ให้ไปดูที่ร้านต่างๆ จะมีอวนตาใหญ่เส้นใหญ่ๆ เลือกความยาวสักประมาณ
6 เมตร. บริ เวณที่มีขยะ ได้แก่ ที่เรือนแพ 1 จุด ,ประติมากรรมแว่นขยาย 1 จุ ด
,บริเวณร้านเอกาณิชย์,และควนป่าไม้
นายกิจจา
กาละวงศ์
-ขอปรึกษาหารือในเชิง การบริหาร เนื่องจากในปีงบประมาณที่ได้นาเรียน
รองปลัดเทศบาล
ไปแล้ว งบของปี 2560 และงบของปี 2561 ซึ่งค้างอยู่ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ประมาณ 20 โครงการ โครงการที่เฉพาะเจาะจงมี 3 – 4 โครงการ
-งบของปี 2560 ภายในระยะเวลา 6 เดือน เราต้องรีบดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยจะมี โครงการที่ชุมชนคู่เมืองซอย 7 ยังไม่มีผู้ดาเนินการ และโครงการ
จระเข้ตัวสุดท้าย ประสานกับทางช่างแล้วเขาแจ้งว่ารอแบบจากนายกฯ เราต้องเร่ง
จัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายใน 6 เดือน
-งบของปี 2561 มีหลายๆ โครงการอยากจะให้เร่งรัด ก่อนที่จะไปเปิดเป็น
งบของสิ่ งก่อสร้ างปี 2562 คิดว่าเราน่าจะบริห ารงานในเชิงงบประมาณของปี
2561 ให้เรียบร้อยควรให้มีผู้รับจ้างให้หมดเสียก่อน ก่อนที่จะไปดาเนินการของปี
2562
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างเราสามารถรวบโครงการแล้วจัดซื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จัดจ้างในคราวเดียวได้หรือไม่
นายกิจจา
กาละวงศ์
-โครงการของเรา เช่น ถนน ซอยเล็กๆ บางครั้งจาเป็นต้องทาคูระบายน้า
รองปลัดเทศบาล
พร้อมควบคูก่ ับถนนนั้นหาผู้รับเหมายากกว่าการทาถนนอย่างเดียว
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-โครงการต่างๆ หลายๆ โครงการหากเรารวบหลายโครงการแล้วจ้างในครั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เดียว เช่น ทาถนนนารายการเดียวมารวมกันใช้เงินมากขึ้น ให้ระยะเวลาเขาในการ
ดาเนินการมากขึ้นโดยทยอยทาทีละโครงการพร้อมกาหนดระยะเวลาของโครงการ
นั้นๆ ให้กองช่างบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ว่ารวบงานต่างๆ ได้หรือไม่
นายกิจจา
กาละวงศ์
-โครงการที่ไม่เกิน 5 แสนบาท เราสามารถเลือกผู้รับเหมาได้ สมมุติว่าเกิน
รองปลัดเทศบาล
5 แสนบาทจะคัดเลือก หากเกิน 2 ล้านบาทก็จะ e-bidding และโครงการที่ไม่เกิน
5 แสนบาทสามารถเลือกผู้รับจ้างได้ หรือจะให้ผู้รับจ้างรายเดียวรับงานนั้นๆ ทั้ง 5
โครงการก็ได้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-ปั ญ หาที่ เ รากั น เงิ น ไว้ ปั ญ หาที่ ไ ม่ มี ผู้ รั บ จ้ า งมี ด้ ว ยกั น หลายๆ ปั จ จั ย
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ประกอบกับห้วงเวลาในการดาเนินการ บ้างก็ขาดทุนถูกปรับ ให้ ผอ.กองคลัง
สอบถามเรื่องโครงการที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างหากเป็นหลายๆ โครงการสามารวบมา
ทาในคราวเดียวกันได้หรือไม่
/นายกิจจา...
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นายกิจจา
กาละวงศ์
-ขอปรึกษาหรือ เนื่องจากเทศบาลเมืองกระบี่เราได้รับรางวัลเยอะหลายๆ
รองปลัดเทศบาล
รางวัล และถ้วยรางวัลที่ได้มาและรางวัลเริ่มเต็มไม่ค่อยมีที่เก็บ ขอเสนอว่าถ้าจะทา
เป็นตู้โชว์ไว้เพื่อเก็บรางวัลเหล่านี้ได้หรือไม่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องนี้ถ้าจะทาสามารถทาได้ รางวัลที่ได้มาล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ แต่เมื่อได้มาเยอะๆ หลายรางวัลบางครั้งผู้คนนั้นไม่ค่อยสนใจ เสมือนกลับกลาย
เป็นขยะในสายตาคนอื่น
-เทศบาลเราเป็นเมืองศิลปะมีรูปต่างๆ เยอะ อาจจะนามาติดโชว์บริเวณ
สานักงานก็ได้ เช่นบันไดทางขึ้น-ทางลงต่างๆ
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
-ขอสอบถามที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้คนสอบถามมาในเรื่องของการจัดงาน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ปีใหม่ นาเรียนที่ประชุมว่า เทศบาลเมืองกระบี่ของเราจะจัดงานนี้หรือไม่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
-เรื่องการจัดงานได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการในเรื่องของการดื่มสุราใน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ในสถานที่ราชการเขาห้าม ของเราเองควรจะเลี่ยง เพื่อ
ไม่ให้มีปัญหาตามมา และเรื่องการจัดงานปีใหม่นั้นค่อยมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
****************************

เลิกประชุมเวลา 16.14 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

