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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 14/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
2. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
3. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
4. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
5. ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
6. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
7. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
8. นายสารัตน์
เกี่ยวข้อง
9. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
10. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
11. นางอังคณา
สืบวิเศษ
12.นางสาวสุวรรณี เสนีย์
13. นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
14. นายเกื้อกูล
กุลชุมภู
15.นายวิรัตน์
จุติประภาค
16.นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
17.นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
18. นายวิระยุทธ เดชอรุณ
19.นางรวีวรรณ เต็มชื่น
20.นายบรรจบ
กาลสัมฤทธิ์
21. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
22. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
23. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
24. นายวรเวทย์ แสงศรี

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายประพันธุ์
2. นายกิจจา

ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ศรีสุวรรณ
กาละวงศ์

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
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3. นางสุวรรณี
คงสอน
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

ผู้จัดการสถานธนานุบาล (ติดให้บริการประชาชน)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 1. เรื่องของการติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้มีข้อตกลงกันไว้ว่า
เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ว กั บการดาเนิน งาน ให้ ประชุมติด ตามงาน ตาม
โครงการต่ า งๆ กั น ก่ อ นที่ จ ะมาประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ พร้อมสรุปให้ฝ่ายบริหารทราบ และไม่ต้องมาชี้แจงในที่ประชุม
เว้นแต่มีเรื่องที่ติดค้าง ติดขัด เกิดปัญหาต่างๆ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2560
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
13/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 15 หน้า
และให้ ทุกท่านช่ว ยดูรายละเอียด และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมบ้างครับ ขอเชิญครับ
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-ฝากทางพัสดุช่วยดูในเรื่องของกระบวนการจัดทาประกาศ โดยเฉพาะ
อาคาร A และ อาคาร C
-ปีงบฯ 2560 ให้เร่งดาเนินการติดตาม
-ปีงบฯ 2561 ให้เร่งดาเนินการตามแผนที่วางไว้

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล สาหรับเรื่องติดตามโครงการปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 –
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
2560 มีดังนี้
1.รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 มีอยู่ 4 โครงการของ
กองช่าง คือ
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.บริเวณควนม้า ตั้ง (ส่งเอกสารให้กอง
คลั ง 19 ธ.ค. 2560 แล้ ว และประกาศในระบบ egp วั น ที่ 25 ธ.ค.
2560)
/โครงการ...
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-โครงการปรับปรุงถนนมหาราช (ประกาศเชิญชวนในวันที่ 20 ธ.ค. 2560
แล้ว)
-โครงการก่อสร้างที่กลับรถถนนอุตรกิจ (บริเวณควนม้าตั้ง) (รอทาประชา
พิจารณ์ต่อหลังจากเรื่องขยะ)
-โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ (ทา
ญัตติเข้าสภา ขอโอนเงินเพิ่ม)
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องของรายงานรายจ่ายค้างจ่ายปีงบฯ 2559 ขอให้เร่งดาเนินการให้ได้
คู่สัญญา ไม่อย่างนั้นงบฯ จะตก
-กองวิชาการฯ ขอให้เร่งทาประชาพิจารณ์
-ขอให้ทางกองช่างเร่งโอนเงิน
-ในส่วนของรายจ่ายค้างจ่ายประจาปีงบฯ 2560 ดาเนินการใกล้จะ
หมดแล้ว การติดตามงานครั้งนี้คงไม่ตาม เนื่องจากมติที่ประชุมนายกฯ แจ้ง
ว่าให้ช่วยเร่งทั้งหมดที่ยังตกค้างอยู่

นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

-ปีงบฯ 61 ช่วงไตรมาสแรก จะทาไม่ได้ถ้าเงินนั้นยังไม่เข้า
-จะดาเนินการในไตรมาสที่ 2

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-หากไตรมาสแรก ปี 2561 ไม่ทาก็ให้ทาติดตามงานปี 2560 ให้เสร็จให้
หมด โดยเฉพาะอาคาร A และ อาคาร C

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -เรื่องของโครงการก่อสร้างอาคาร OTOP อันดามัน งบประมาณ 20 ล้าน
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
บาท ภายในเดือนธันวาคม 2560 หากไม่ยื่นเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เซ็นอนุมัติ งบนั้นจะตกไป
นายวรเวทย์ แสงศรี
-เรื่องของ OTOP อันดามัน กระผมเป็นกรรมการ ในวันที่ 25 ธ.ค. 2560
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ จะพิจารณา (วงเงิน 20 ล้านบาท)
–วันที่ 21 ธ.ค. 2560 (จะมีการลงนาม)
-OTOP Andaman (งบกลุ่มจังหวัด)
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ มอบคุณวรเวทย์ ช่วยประสานด้วย
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -การติดตามรายจ่ายค้างจ่ายปี 2559 – 2560 หมดเพียงเท่านี้
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
-ในส่วนของปีงบประมาณ 2561 ทางเลขานุการนายกฯ ได้แจ้งในที่
ประชุ ม ให้ ท างกอง/ฝ่ า ย เตรี ย มการให้ พ ร้ อ มเพื่ อ ด าเนิ น การเมื่ อ ถึ ง
ระยะเวลาจัดหาพัสดุตามแผนจัดหาพัสดุต่อไป
/นายป้อมเพชร…
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 13/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 15 หน้า
และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ ขอเชิญครับ หากไม่
มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
ทุกกอง/ฝ่าย
1. งบประมาณเดือนธันวาคม อย่างน้อยต้องมีคู่สัญญาแต่ของเรายังช้าและ
มีหลายๆ โครงการที่ทางเราได้งบประมาณมาจากกลุ่มจังหวัด ขอให้ช่วยเร่ง
ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม อย่างน้อยๆ เดือนมกราคม 2561 เราต้อง
ลงนามได้ และขอให้เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
-มีโครงการอื่นๆ ที่ ที่ประชุมจะแจ้งเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายวรเวทย์ แสงศรี
- ในส่วนของ OTOP พัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ และรายละเอียดยังไม่ได้ประกาศ
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

2. เร่งดาเนินการทุกโครงการที่ค้างอยู่ในปีงบประมาณ 2559 – 2560
ให้แล้วเสร็จ (ได้ติดตามงานไปก่อนหน้านี้แล้ว)
สานักปลัดเทศบาล
1. การตีเส้นจราจรทุกโรงเรียน โดยให้ฝ่ายปกครองไปดูรายละเอียด
(ได้ส่งรายละเอียดต่างๆ ให้ทางกองช่างแล้ว เหลือแค่ประมาณการ)
2. การตีเ ส้ น จราจรฝั่ ง ตรงข้า มธนาคารกสิ กรไทย ให้ เหลื อ 2.5 เมตร.
(ขณะนี้ได้ประสานทางผู้รับเหมาแล้วเพื่อดาเนินการต่อไป)
3. แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการตีเส้นจราจรหน้าศาลากลาง และสถานีตารวจ (เป็น
ของทางหลวงชนบท)
กองการศึกษา

นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล 1.เรื่องมอบกองการศึกษาส่งหนังสือไปสอบถามจากแอร์เอเชีย เรื่องการขอ
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ซื้อทีไ่ หน ราคาเท่าไหร่ เพื่อจะได้จัดซื้อเอง (แจ้งให้ทราบแล้ว)
/ปลัดเทศบาล…
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นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
1.เรื่องที่มอบหมายให้ปลัดเทศบาลติดตามงานหรือการติดตาม
โครงการตามงบประมาณประจาปีต่างๆ ให้ปลัดเทศบาลดาเนินการติดตาม
ก่อนวันประชุมผู้บริหาร แล้วจดบันทึกสรุปการดาเนินการพร้อมนาเสนอ
ผู้บ ริห ารพิจารณาสั่ งการ และส าเนาแจ้งที่ประชุมคระผู้ บริห ารฯ ทราบ
(ดาเนินการแจ้งในที่ประชุมแล้ว)
กองช่าง
(1) เรื่องของสุนัข (ได้ซ่อมแซม ก่อสร้างโรงขังสุนัขแล้ว คืบหน้าไปกว่า
50%ได้เทพื้นและก่ออิฐแล้ว เหลือเพียงหลังคาและการเชื่อมเหล็ก)
(2) เรื่องของกลิ่น (ขณะนี้ทาต่อเนื่อง ใช้น้ายาเคมีฉีดพ่นวันละ 3 ครั้ง)
(3) เรื่องของขยะล้นบ่อ (ประสานทางผู้ที่มาทาให้เราแล้ว) ได้ประสานว่า
ให้ใช้ยางพาราตามที่นายกฯ สั่งการไว้ แต่เมื่อเขามาแล้วนายกฯ ตัดสินใจที่
จะไม่ทา ขณะนี้ทางเขาไม่ทาแล้ว
-ติดต่อบริษัทที่รับปูแบบบ่อกุ้ง ใช้แผ่ น HDPE ที่มีความหนาเพื่อป้องกัน
น้าซึม แบบ Seal ระหว่างแผ่นเพื่อไม่ให้น้าซึมลงใต้ดิน ในวันเสาร์ตอนเช้า
เขาจะมาดูหน้างานและจะประมาณการให้เราอีกครั้ง หากตกลงกันได้น่าจะ
เริ่มงานได้ภายใน 1 เดือน
(4) เรื่องของน้าเสีย น้าได้ซึมและล้นบ่อเวลาช่วงที่มีน้าหลากเข้าไปสู่สวน
ของชาวบ้าน เพราะสวนของชาวบ้านจะอยู่ในระดับต่ากว่าบ่อน้าเสียของ
เรา และได้ให้วิศวกร ช่างสารวจไปดาเนินการสารวจต่อไป และขยายเขต
ไฟฟ้าบริเวณนั้นเพื่อใช้เครื่องเติมอากาศที่บ่อ ซึ่งเครื่องเติมอากาศเดิมมีอยู่
แล้ว แต่ระบบไฟฟ้ าสายไฟแรงต่าเสียหายทาให้เติมอากาศไม่ได้ (จะเร่ ง
ดาเนินการในส่วนทาเนินดิน และใช้เครื่องเติมอากาศให้มีประสิทธิภาพ)
2. ให้ จ้ า งเอกชนออกแบบ และให้ กองช่า งจัด ท า TOR ในส่ ว นของการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตลาดสดมหาราช (ได้เชิญวิศวกรไฟฟ้าที่ให้
เขามาประมาณการและสารวจเพื่อดาเนินการในเรื่องวิธีการซ่อมแซมใน
เบื้องต้น แล้ว) เขาประสานกลับมาว่า โหลด (Load) ของไฟฟ้า กับหม้อ
แปลงไฟฟ้าไม่สมดุลไม่เท่ากัน เพราะ Load เกิน
-เมื่อสารวจไฟฟ้าในตลาด มีโครงเหล็กแผง ขาดชารุดหมดแล้ว
-หากเราจะซ่อมแซมก็ต้องทาพร้อมกันทั้ง 2 แบบ
-ประมาณ 2 เดือนถึงจะประมาณการแล้วเสร็จ
-เรื่องของน้าเสีย ท่านนายกฯ ได้มอบให้ไปติดต่อประสานหาวิธีแก้ไข โดย
จะใช้ระบบ RO เข้ามาจัดการน้าเสีย แต่ทาไม่ได้
-แบบการเติมอากาศ แต่ทางที่ดีที่สุดคือให้สูบน้าแล้วไปฉีดพ่นที่กองขยะ
/นายป้อมเพชร…
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นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ 1.เรื่องของขยะเป็นเรื่องที่สาคัญ และขอเพิ่มเติมในส่วนของ ผอ.ช่างและ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เลขาฯ ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ คือ
-เรื่องของคอกสุนัขที่ทา ให้เร่งทาให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรก
-ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ซื้อกรงขัง เพื่อจะดักและถ่ายสุนัขจากจุดที่จับไว้
มายังที่คอกสุนัข
-การจั บ สุ นั ขนั้ น ค่ อ นข้ า งจะยาก เพราะสุ นั ข ไม่ไ ด้ อ าศั ย อยู่แ ถวบริ เ วณ
บ้านเรือน แต่มีบางส่วนที่อยู่ตามแนวป่าแนวเขา และทางเราได้ขอร้องให้
ทางชาวบ้านช่วยจับ โดยชดเชยให้ตัวละ 100 บาท.
2.ปืนสาหรับใช้ยิงสุนัข และซื้อลูกดอกยาสลบ
3.เรื่องกลิ่น ฉีดพ่นวันละ 3 เวลา โดยใช้ถังขนาด 200 ลิตร. ให้คนเดินฉีด
พ่น แต่ดูแล้วไม่ทันการ จึงใส่น้ายาฉีดพ่นไปในรถคันใหญ่ ที่จุได้ 12,000
ลิตร. แล้วฉีดพ่นแทน
-ขยะเก่าข้างล่างทยอยตักไปไว้ข้างบน
-วันที่ 24 ธันวาคม นี้ เขาจะจัดงานที่โรงเรียน และมีเด็กนักเรียนพร้อม
คณะครูอาจารย์เขาอยากตรวจเรื่องของสุขภาพด้วย อยากเจาะเลือดตรวจ
สุขภาพแต่เขาไม่มีงบ เขาอยากให้เราช่วยบริจาค และขอหารือว่าในกรณี
อย่างนี้เราใช้งบฯ ของเทศบาลได้หรือไม่ เพราะผลทาการนอกเขต แต่ผล
พวงเกิ ด จากเรา เกิ ด จากบ่ อ ยะของเราเพราะเขานั้ น ได้ รั บ ผลกระทบ
ดังกล่าว
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องของงบ สปสช. การเขียนโครงการต่างๆ ควรเขียนให้เกี่ยวข้องกัน ว่า
ให้เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคาพูดว่าเกี่ยวข้องกับของเราอย่างไร นอก
เขตหรือไม่นอกเขตอย่างไร

นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข

-เรื่องของการเจาะเลือด ในส่วนของโรงเรียนทางคุณครูแจ้งว่าเขาอยาก
ทราบกรุ๊ปเลือด เบื้องต้นได้ประสานไปยังโรงพยาบาลรวมแพทย์แล้ว และ
เขายินดีอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง จะไปให้บริการเนื่องจากเป็นเรื่องของปี
ใหม่และเรื่องของการทา CSR แต่เขาขอเพียงป้ายขอบคุณ
-การตรวจสุขภาพอย่างอื่น เป็นการตรวจเบื้องต้น

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ขอฝากเรื่องของเงิน ต้องตรวจสอบว่างบประมาณของเรานั้นสามารถทาได้
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ หรือไม่ และเรื่องของรถน้า
/นายกฤษฎา...
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นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล เรื่องติดตามโครงการปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559-2560 ท่าน
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
เลขานุการนายก จะเพิ่มเติมอีกบ้างไหม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบและดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
เรื่องติดตามโครงการปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559-2561

เรื่องนายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

-ขอเพิ่มเติมของทางกองคลัง ที่แจ้งว่า ในไตรมาสแรกเงินงบฯ ยังไม่เข้า จะ
ไม่มีการเบิกจ่าย ขอฝากทุกกอง/ฝ่าย ไปดูเรื่องของแผนพัสดุแผนการจัดหา
พัสดุในไตรมาสแรกนั้นมีหรือไม่ หากมีขออนุญาตเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในไตร
มาสที่สอง

ทราบและดาเนินการทุกโครงการ ที่ค้างอยู่ในปีงบประมาณ 2559-2560 ให้
แล้วเสร็จ
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายขันติกร สุวรรณวิหค -เรื่องของการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 ขอเชิญ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ชวนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากอง/ฝ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ร่วมงานประเพณีทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับวัน
จันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณบันไดนาค วัดแก้ว
โกรวาราม ขอบคุณครับ
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องของการทาบุญตัก บาตรเป็นสิ่ งที่ทากันทุกปี แต่ขอฝากทางเทศกิจ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เรื่องของการจองโต๊ะของคณะผู้บริหาร ขอให้จัดหัวแถวอย่าจองเฉพาะ
คณะผู้บริหาร 3 – 4 คนเท่านั้น ให้รวมถึง ผู้อานวยการกองต่างๆ หัวหน้า
ส่ ว นราชการของเทศบาลด้ ว ย และหากมี ผู้ ใ ดเข้ า ร่ ว มขอให้ แ จ้ ง ความ
ประสงค์ เพื่อที่จะได้จองโต๊ะ เดียวกันเป็นแถวเรี ยงทาให้ เกิดความพร้อม
เพรียงเรียบร้อย พร้อมแจ้ง หัวหน้าฝ่ายปกครองทราบด้วย
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

-ตามหนังสือวิทยุในราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ทาง
เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลคริสต์มาส และ
วันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการความ
ปลอดภัย และให้มีความตื่นตัวในการเฝ้าระวัง เรื่องการก่อวินาศกรรม
/เฝ้าระวัง...
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เฝ้าระวังป้องกันเหตุจุดเสี่ยง ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีประชาชนมาก
นายวิรัตน์
จุติประภาค
ผอ.รร. เทศบาล 4

-ในช่วงนี้บริเวณสี่แยกโค้งปลาลังตารวจจราจรเข้มงวดมาก ในเรื่องของการ
ใช้รถใช้ถนน

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-เรื่องของนโยบายการเรียน NP,SMP,และ EP เป็นอย่างไรบ้าง

นายวิรัตน์
จุติประภาค
ผอ.รร. เทศบาล 4

-ในส่วนนี้ได้รับนโยบายจากนายกฯ ว่าให้มีการสนับสนุนเรื่อง NP ต่อไป

ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

-ขออนุญาตที่ประชุม ขอประชาสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมของงาน
พระราชทานเพลิงศพ ของคุณแม่ชื่นใจ จะมีการประราชทานเพลิงศพ ใน
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. ทางเจ้าภาพได้ประสานกับ
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ หัวหน้าธีรวุฒิแล้ว
ว่าขอเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลร่วมแต่งชุดขาว ไม่สวมหมวก เพื่อ
ไปร่วมงานดังกล่าวนี้ ขอเรียนแจ้งที่ประชุมแห่งนี้ทราบ ขอขอบคุณครับ

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-ขอสอบถามเพิ่มเติม ในปีนี้ของเทศบาลเราเองมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่
หรือไม่
-โครงการในปีงบประมาณ 2561 ที่จะต้องดาเนินการเขียนแบบออกแบบ
ประมาณการที่ส่งเรื่องมายังกองช่างแล้ว เรื่องไหนที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
ขอให้มาตามกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย หากติดขัดขอให้มาประสานกับกระผม
โดยไม่ต้องทาหนังสือซ้ามา เพื่อให้เป็นไปตามไตรมาส หากทาตามไตรมาส
ไม่ได้จะได้แจ้งให้ท่านปรับแผน

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -ในส่วนของงานเลี้ยงปีใหม่ ให้รอคาตอบอีกครั้งหนึ่ง
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล -ขอเพิ่มเติมในส่วนนี้ เมื่อได้รับแบบจากกองแล้ว ที่ผ่านมาเราไม่ได้ดีด
รก.ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ตัวเลขในประมาณการ ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาด ก่อนจะไปถึงพัสดุ
ได้รับการประสานจาก ผอ.กองคลัง ว่าทางธุรการหรือเจ้าหน้าที่พัสดุกอง
ช่วยตรวจสอบดูตัวเลขให้เรียบร้อยก่อน เพื่อจะได้แก้ไขก่อนที่จะดาเนินการ
ต่อไป
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

-ในการพิมพ์ประมาณการแต่ละครั้ง ของทางกองช่างมีเจ้าหน้าที่ 1 คน ซึ่ง
อาจจะเกิดความล่าช้า หากเรื่องของท่านมีความเร่งด่วนก็ขอให้ทางพัสดุ
/หรือเจ้าหน้าที่...
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หรือเจ้าหน้าที่มาช่วยพิมพ์หรือนาไปพิมพ์เองซึ่งจะช่วยในส่วนนี้ได้มาก
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -กังวลเรื่องของขยะ ที่ ผอ.ช่างได้แจ้งเรื่องของน้าเสียไป และขอเพิ่มเติม
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ -เรือ่ งน้าเสียได้มีการประชุมกับทาง อจน. และทางเราจะทาการเปลี่ยน
กังหันแบบเดิมเป็นระบบเจส แทน
-ทาเรื่องไฟฟ้า ไปตรงบ่อขยะที่บ่อน้า
-รอง ผู้จัดการ ปั๊ม ปตท. เขาได้ร้องเรียนว่าทางเทศบาลมีปัญหาเรื่องของ
น้ามัน อยากจะหาข้อยุติด้วยเหตุด้วยผลว่าเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไร ไปถึงไหน
แล้ว เพราะเวลามันนานมาแล้ว
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

-คุยกับปลัดเทบาล และเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่เห็น ซึ่งใช้เวลามา
นาน ขอฝากหัวหน้าฝ่ายนิติการติดตามและดูด้วย

นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน -เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงของน้ามัน มี 2 กอง ในส่วนที่รับผิดชอบได้
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งมีรองกิจจาเป็นประธาน ในส่วนที่รับผิดชอบคือสอบสวน
เสร็จแล้ว แต่อีกกองหนึ่งมี ปลัดเทศบาลเป็นประธาน โดยการสอบข้อเท็จจริงใช้
เวลามากไปคงไม่ได้ ต้องทาให้เร็วนั่นคือหลักของความเป็นธรรม
-องค์คณะของคณะกรรมการ มี 5 คน ซึ่งมากเกินไป กว่าจะนัดประชุม
พร้อมกันได้นั้นต้องใช้เวลานาน
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
-การสอบสวนเสร็จแล้ว เหลือ แต่สรุปส่ง ในส่วนนี้น่าจะอยู่ที่ฝ่ายนิติกรซึ่ง
ผู้อานวยการกองช่าง เป็นเลขาฯ ว่าจะรวบรวมสรุประเบียบ กฎหมายต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ -เรื่องนี้หากสอบสวนเสร็จแล้ว ผลเป็นประการใดควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ -ควรสรุปหาข้อยุติให้รวดเร็ว
-ตอบโจทย์ให้ที่ประชุมทราบด้วย
นายวิรัตน์
จุติประภาค
ผอ.รร. เทศบาล 4
มติที่ประชุม

-ขอขอบคุณ ผู้อานวยการกองช่าง ที่ให้ทีมงานไปช่วยเกลี่ยดินให้เรียบร้อย
-โครงการต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเลย

ทราบ

/เลิกประชุม...
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เลิกประชุมเวลา 15.23 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธีรวุฒิ ชูศิลป์ )
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

