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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร ชั้น 3 สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
3. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
4. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
5. ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
6. นายนิกร
ลิ่มเถาว์
7. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
8. นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
9. นายศุภกร ศรีจันทร์
10. นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
11. นายธีรวุฒิ ชูศิลป์
12. นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์
13. นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
14. นางสาวประภาศรี คานวณจิต
15. นายวิรัตน์ จุติประภาค
16. นางแก้วตา ยงประเดิม
17. นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
18. นายวิระยุทธ เดชอรุณ
19. นายบรรจบ กาลสัมฤทธิ์
20. นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
21. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
22. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์
23. นายก้องเกียรติ ตินตินันท์
24. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
25. นายวิริยะ เดชผล
26. นายณฐนนท์ สูทอก

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
/27. นาง…
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27. นางวิไล
กัลยาณปัทม์
28. นางสาวอัจฉราพร สุทธิสารสุธี
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
2. นายกิจจา
กาละวงศ์
3. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
4. นายศุภกร
ศรีจันทร์
5. นางอังคณา
สืบวิเศษ
6. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
7. นางรวีวรรณ เต็มชื่น
8. นายขันติกร
สุวรรณวิหค
9. นางสาวสุดาชล กาละวงศ์
10. นายวรเวทย์ แสงศรี
11.นางสาวโนรี
เห้งสวัสดิ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเยาวเรศ ตันเลียง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ (ไปราชการ)
รองปลัดเทศบาล
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองคลัง
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน (ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ (ไปราชการ)
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (ลาพักผ่อน)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (ลาพักผ่อน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ไปราชการ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- การดาเนินการตามโครงการสานักงานสีเขียว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

เรื่องการดาเนินการตามโครงการสานักงานสีเขียว ทางคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ เ ดิ น ทางมาตรวจประเมิ น
สานักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นี้ ในส่วนนี้
เองภายใน 15 วั น นั บ จากนี้ เ รื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ทันเวลา
สานักปลัดเทศบาล
- มอบปลัดเทศบาล ติดตามในเรื่องการดาเนินการตามโครงการ
สานักงานสีเขียว
- เรื่องของข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อม ให้แล้ว
เสร็จ ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นี้
/ระเบียบวาระที่ 2…

3
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 จากการประชุมเมื่อวันที่
3 เมายน 2560 มีทั้งหมด 16 หน้า ให้ทุกท่านช่วยดูรายละเอียด และมี
ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างครับ เชิญครับ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
พ.ศ. 2560 ข้อที่ 6 ข้อความว่า ผ่านมนุษย์โบราณ เสื้อเขี้ยวดาบ
ใน “รัศมี” นั้น แก้ไขเป็น “ระยะทาง” ไม่ใช่รัศมี

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

มีท่านอีกไหมครับที่จะแก้ไขรายงานการประชุม หากไม่มีถือว่าที่ประชุม
แห่งนี้ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้ง
ที่ 4/2560 วันที่ 3 เมษายน 2560 ครับ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องของเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ D6 Caterpillar ปรากฏว่าทาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขาได้มาดูแล้วและนาเอาชิ้นส่วนไปซ่อม ขณะนี้รถ
แทรกเตอร์เดินหน้าได้ แต่ขับถอยหลังยังไม่ได้ และทางเขาได้บอกว่าให้นา
เครื่องจักรไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี การนารถแทรกเตอร์คันนี้
ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบรรทุกรวมถึงตรวจเช็คอะไหล่อุปกรณ์ ในส่วนนี้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทาอะไรอย่างไรก็สุดแล้วแต่ หากเราไม่ซ่อมรถ
คันนี้ก็จะกลายเป็นเศษเหล็ก

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

วิธีการพัสดุสามารถแยกเป็น 2 ส่วน คือประกอบด้วย ในส่วนของการซ่อม
และส่วนของการบรรทุกขนย้ายภายในการอนุมัติของผู้มีอานาจ ในประเด็น
กรณีที่นาเอารถออกไปตั้งที่ไหนก็แล้วแต่ จะต้องส่งไปยังส่วนของพัสดุก่อน
ถึงแม้ว่าทางเราเจตนานาไปเพื่อให้เขาได้เช็คได้ตรวจดูว่าจะต้องซ่อม
อะไรบ้าง เป็นเงินจานวนเท่าไหร่ จะในพื้นที่ก็ตาม แต่ต้องส่งไปโดย
กระบวนการของการพัสดุก่อน จะต้องขอการดาเนินการอนุมัติให้ถูกต้อง
และถึงจะส่งไป หากจะซ่อมหรือไม่อย่างไรก็สุดแล้วแต่
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

การซ่อมในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้นคงจะซ่อมไม่ได้ จาเป็นต้องส่งไปซ่อมที่
ศูนย์เครื่องจักรกลของบริษัทที่เป็นตัวแทนจาหน่ายของ CAT

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

อยากจะให้ช่วยดูในส่วนของวิธีการงบประมาณ ใช้เงินจานวนเท่าไหร่ต้อง
ตั้งงบประมาณมาเฉพาะ ถ้าไม่มีงบประมาณเราสามารถตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมได้

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

การซ่อมครั้งใหญ่ๆ ไม่ถือเป็นรายจ่ายประจา แต่เป็นเรื่องของครุภัณฑ์ต่างๆ
เป็นการซ่อมพิเศษ ในส่วนนี้จะอยู่ในหมวดประเภทรายจ่ายต่างหาก
เพราะฉะนั้นจาเป็นจะต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนนี้ จะต้อง
นาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ในเบื้องต้นต้องทาเรื่อง ต้องเปิดเรื่องส่งเครื่องจักรไป
- ภายใน 3 – 4 วันนี้ ให้ทางเขาเช็คว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างไร เพื่อที่
เราจะได้รู้ว่าควรจะโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เท่าไหร่ และจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบต่อไป
กองช่าง
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุม

นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการกองช่าง

1. การแก้ไขแบบแปลนต่างๆ สาหรับโครงการวิถีชุมชนคนอันดามันใกล้บริเวณ
บ่อบาบัดน้าเสีย ในส่วนนี้ช่างวิเศษได้ดาเนินการอยู่ ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ
2. โครงการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในส่วนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเจ้าภาพ
และจะเป็นฝ่ายออกแบบทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค
3. เรื่องแบบแปลนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติโครงการต่างๆ ให้เร่งดาเนินการเขียนแบบ
รอไว้ เมื่อมีความจาเป็นที่ต้องยื่นเสนอก็พร้อมทันที ในส่วนนี้ได้ ดาเนินการแล้ว
เรียบร้อย
4. เรื่องของรถแทรกเตอร์ D6 ในส่วนนี้ท่านนายกได้แจ้งเรียนไปเมื่อสักครู่แล้ว
5. เรื่องของบ่อดักไขมันดูแบบแปลนที่กองช่าง ในส่วนนี้แบบแปลนได้ส่งให้ทาง
สานักปลัดแล้ว และใช้งบประมาณ 9,000 กว่าบาท ที่จะติดตั้ง
สานักปลัดเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ต่อไปขอเชิญสานักปลัดเทศบาล

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ข้อ 1 และ 2 เรื่องเหตุการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้าท่วมระบายไม่ทัน เมื่อ
ที่ผ่านมากระผมและหัวหน้าฝ่ายปกครองได้ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
/และ…
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และ จัดทาคาสั่ งมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ลงประจาจุดเสี่ยงต่างๆ
แล้ว
ข้อ 3 ในส่ว นของตลาดสด ที่ยังมีเรื่องน้ารั่วซึมมีวิธีการดาเนินการซ่อม
ของรอยรั่วอย่างไร ในส่วนนี้ทางกองช่างได้ส่งประมาณการให้งานตลาดสด
แล้วและกาลังเร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
นายวิระยุทธ เดชอรุณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ข้อที่ 4. มอบหัวหน้าฝ่ายปกครอง เรื่องรถเข็นที่สะพานเจ้าฟ้า นารถเข็นไป
แล้วไม่จอดตามพื้นที่ ที่กาหนด ในส่วนนี้ในการปฏิบัติก่อนหน้านี้ได้ลงไป
แจ้งเตือนแล้ว หากภายในอาทิตย์นี้ยังไม่ถือปฏิบัติจะมีการล็อคล้อรถเข็น
ข้อที่ 5. เรื่องของรถซาเล้ง ได้มีการเพิ่มมาอีก 2 ราย ในส่วนเอกสารได้รับ
คาแนะนาจากท่านรองป้อมเพชรว่าให้แก้ไขส่วนของรายละเอียดบางส่วน
และตอนนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- ในส่วนของการระบายน้าหน้าเรือนแพ จะมีการทาคูระบายน้าจาก
ป้อมยาม มาลงที่บริเวณแถวๆ ต้นโพธิ์ เรื่องนี้ให้ช่วยเร่งติดตามเพราะใกล้
จะเข้าหน้าฝน
- และในส่วนของคูระบายน้าหน้าธนาคารกรุงเทพ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยดาเนินการให้สามารถรับน้าได้ แทนที่น้าจะไหลไปหาสามแยกต่างๆ ก็
ให้มาลงตรงท่อบริเวณนั้นได้ ให้ช่วยดาเนินการเพื่อที่จะได้ เข้าระบบต่อไป
- ต่อไปเชิญกองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

นายก้องเกียรติ ตินตินันท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

1. เรื่องการประกวดรางวัลธรรมาภิบาล มอบกองวิชาการให้ประสาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เบื้องต้นได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์และส่งตัวชี้วัด
ให้แต่ละกองทุกกองแล้ว ส่วนการศึกษาดูงานจะเริ่มเดือนพฤษภาคมนี้

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องการเตรียมการประกวดธรรมาภิบาล เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 –
ตุลาคม 2561 ส่วนนี้ต่อไปปีหน้าจะตั้งงบประมาณต้องตั้งให้ชัดเจนไม่มี
การโอนงบประมาณแต่อย่างใด ไม่อย่างนั้นเราก็จะตกอยู่เรื่อยๆ

นางสาวอ่อนภักตร์ จูฑามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขออนุญาตท่านประธาน ขอเรียนเบื้องต้นว่าในส่วนของเครื่องเสียงของ
โรงเรียนต้นกล้า ได้สอบถามกับทางผู้รับจ้างแล้ว และทางผู้รับจ้างได้
ประสานไปยังพัสดุเพื่อขอขยายเวลาดังกล่าวแล้ว
/นายกีรติศักดิ์…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องของเครื่องเสียงโรงเรียนต้นกล้า เนื่องจากว่าติดขัดในเรื่องของการ
แก้ไขการทาเวที การตกแต่งข้างในยังไม่เรียบร้อย เกรงว่าจะมีผลกระทบ
กับความเสียหายของเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆ จึงขยายเวลาให้เขาต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณฐนนท์ สูทอก
1. เรื่องของรถซาเล้ง ในส่วนนี้ทางฝ่ายปกครองได้เรียนแจ้งไปแล้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ในข้างต้น ว่าได้มีการเพิ่มมาอีก 2 ราย และแก้ไขส่วนของรายละเอียด
บางส่วน และตอนนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
2. เรื่องสารวจรายชื่อจานวนผู้สูบบุหรี่ ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ขอความ
ร่วมมือไปยังกอง/ฝ่ายต่างๆ ได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว และในส่วนของ
สถานศึกษาผู้ที่สูบบุหรี่ คิดเป็น 39% ส่วนผู้ที่ไม่สูบบุหรี่คิดเป็น 61%
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องของบุหรี่ ให้แยกและรวบรวมจานวนผู้ที่สูบบุหรี่ในสานักงาน ต่อไปนี้
สานักงานเทศบาลของเราจะต้องปลอดบุหรี่ เราจะไม่จัดพื้นที่ ที่ให้สูบบุหรี่

นางวิไล
กัลยาณปัทม์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

กองคลัง
1. ในส่วนของงบประมาณปี 2561 มอบท้องถิ่นดาเนินการในการ
อนุมัติงบประมาณ ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรอไว้ล่วงหน้า งบประมาณปี
2561 ในส่วนนี้มี 5 โครงการ

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
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ในส่วนนี้ที่มี 5 โครงการให้นามาพิจารณา เช่นโครงการ TOR อะไรต่างๆ
ให้เตรียมความพร้อมไว้เพื่อที่จะได้จัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม
กองช่าง
- การซ่อมเครื่องจักรกลมอบกองช่างทาบันทึกเปิดเรื่องซ่อม เพื่อส่งเครื่องจักร
ไปซ่อม หากเงินไม่พอจะต้องหาวิธีการโอนเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติจาก
ทางสภาต่อไป
- โครงการน าสายไฟฟ้า ลงใต้ดิน ในส่วนนี้ทางการไฟฟ้า ส่วนภูมิภ าค เป็น
เจ้าภาพ และจะเป็นฝ่ายออกแบบทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค
- เรื่องของบ่อดักไขมัน ในส่วนนี้แบบแปลนได้ส่งให้ทางสานักปลัดแล้ว และใช้
งบประมาณ 9,000 กว่าบาท ที่จะดาเนินการติดตั้ง
กองวิชาการและแผนงาน
- การประกวดธรรมาภิบาล เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 –
เดือนตุลาคม 2561 ส่วนนี้ต่อไปปีหน้าจะตั้งงบประมาณต้องตั้งให้ชัดเจน
ไม่มีการโอนงบประมาณแต่อย่างใด ไม่อย่างนั้นเราก็จะสอบตกอยู่เรื่อยๆ
/เรื่องของเครื่องเสียง…
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- เรื่องของเครื่องเสียงโรงเรียนต้นกล้า ขยายเวลาให้เขาต่อไป เนื่องจากว่า
ติด ขัด ในเรื่ องของการแก้ไ ขการทาเวที การตกแต่งข้า งในยังไม่เรี ยบร้ อย
เกรงว่าจะมีผลกระทบกับความเสียหายของเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เรื่องสารวจรายชื่อจานวนผู้สูบบุหรี่ ให้แยก และรวบรวมจานวนผู้ที่สูบบุหรี่
ในสานักงาน
กองคลัง
- ช่วยดูในส่วนของวิธีการงบประมาณ วิธีการพัสดุเรื่องของครุภัณฑ์ ในการ
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
- เรื่องของงบประมาณปี 2561 ให้เตรียมการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างรอไว้ล่วงหน้า
ในส่วนที่มี 5 โครงการให้นามาพิจารณา เช่น โครงการ TOR อะไรต่า งๆ
เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25582560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558-2560
เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558-2560 ขอเรียนแจ้งสรุปสั้นๆ ในเรื่องของรายงานรายจ่าย
ค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้
- กองช่าง โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งนี้ได้
เคาะประมูลแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 25560
- รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ของทางกองวิชาการและ
แผนงาน ติดตามครั้งนี้ 3 โครงการทางกองยังไม่ได้ส่งเอกสาร
- รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ของทางกองช่างติดตาม
ครั้งนี้ 4 โครงการทางกองยังไม่ได้ส่งเอกสาร
- รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ของทางกองสวัสดิการสังคม
ติดตาม ครั้งนี้ 1 โครงการทางกองยังไม่ได้ส่งเอกสาร
เรื่องของรายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทางสานักปลัดเทศบาล ติดตามครั้งนี้ทาง
กองยังไม่ได้ส่งเอกสาร 1 โครงการ
/ในปีงบประมาณ…
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- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทางกองการศึกษา ติดตามครั้งนี้ทางกอง
ยังไม่ได้ส่งเอกสาร 7 โครงการ
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทางกองสวัสดิการสังคม ติดตามครั้งนี้
ทางกองยังไม่ได้ส่งเอกสาร 1 โครงการ
- ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของทางกองช่ า ง ติ ด ตามครั้ ง นี้ ท างกอง
ยังไม่ได้ส่งเอกสาร 3 โครงการ
- รวมทั้งหมด 12 โครงการ ในส่วนนี้ที่ได้สรุปคือเฉพาะของกองต่างๆ ที่ยัง
ไม่ได้ส่งเอกสาร ส่วนที่กาลังดาเนินการอยู่นั้นยังไม่ได้กล่าวถึง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

ในส่วนของรายงานรายจ่ายค้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
มอบเลขาวิรัญช่วยตามงานจากปลัดเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง
- เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558-2560 ในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ยังไม่แล้วเสร็จให้รีบเร่ง
ดาเนินการ
- มอบเลขาวิรัญช่วยตามงานในส่วนนี้จากปลัดเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัด
และอาเภอ (สานักปลัดเทศบาล)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น
1. คือเรื่องของดอกไม้จันทน์ ในส่วนนี้ทุกๆ คนจะต้องช่วยๆ กัน เช่นทาง
ชุมชน โรงเรียน ต้องช่วยประสานกัน และนามาสอนให้เด็กนักเรียน
ช่วยกันทารวมถึงทุกๆ โรงเรียนให้ช่วยกัน และรวมไปถึงกลุ่มแม่บ้าน
พัฒนาสตรี อสม. อปพร. ต่างๆ ทุกภาคส่วน มีการมาสอน ณ โรงเรียน
ต้นกล้า ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
2. เรื่ องของสถานที่ ในส่ ว นนี้ ได้ประสานพู ดคุยกับ ทางกรมโยธาธิการ
จังหวัดไปแล้วว่าการออกแบบอาคาร สถานที่ ที่จะถวายดอกไม้จันทน์
นั้น ทางกรมโยธาธิการจังหวัดจะดาเนินการให้และช่วยออกแบบให้
- ในส่วนของผ้าสีขาวดา หน้าสานักงานของเราช่วยเปลี่ยนให้
ใหม่ เพราะมันขาด ดูแล้วไม่สวยงาม
/3. เรื่องดอกดาวเรือง…

9
3. เรื่องดอกดาวเรือง ให้ อปท.ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัด
พิธีถวายดอกไม้จันทน์สถานที่ราชการ หรือสถานที่ ที่เหมาะสมอื่นๆ
เพื่ อ เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระองค์ ท่ า น เนื่ อ งจากดอกดาวเรื อ ง
สีเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่าน
มีส ภาพทนแดด ทนฝน ทั้งนี้การปลู ก ต้นดาวเรืองขอให้ เป็นไปตาม
รอบวงการเจริ ญ เติ บ โต ซึ่ ง จะออกดอกช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 20-30
ตุลาคม 2560
- ในส่วนนี้งานสวนสาธารณะของกองช่างช่วยดาเนินการ ปลูก
เพาะเมล็ดไว้ล่วงหน้า หรือส่วนหนึ่งชุมชนต่างๆ ช่วยกันปลูก
- ฝากทาง ผอ.กฤษฎา ช่วยติดต่อประสานสอบถามไปยังชุมชน
ต่างๆ ว่าร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นดาวเรืองบ้างหรือไม่เพราะ
ทางเรายินดีที่จะสนับสนุน และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ช่วยสอบถาม
ทางเกษตรว่าขายอย่างไรราคาเท่าไหร่
มติที่ประชุม

ทุกๆ กอง/ฝ่าย
เรื่องของดอกไม้จันทน์ ในส่วนนี้ทุกๆ คนจะต้องช่วยกัน เช่นทางชุมชน
โรงเรียน ต้องช่วยประสานกัน และนามาสอนให้เด็กนักเรียนช่วยกันทา
และรวมไปถึงกลุ่มแม่บ้าน พัฒนาสตรี อสม. อปพร. ต่างๆ ทุกภาคส่วน
กองช่าง
เรื่องดอกดาวเรือง ให้ อปท.ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อประดับบริเวณจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์สถานที่ราชการ หรือสถานที่ ที่เหมาะสมอื่นๆ ในส่วน
นี้ มอบงานสวนสาธารณะช่วยดาเนินการ ปลูก เพาะเมล็ดไว้ล่วงหน้า
ในส่วนของผ้าสีขาวดา หน้าสานักงานของเราช่วยเปลี่ยนให้ใหม่ เพราะ
มันขาด ดูแล้วไม่สวยงาม
เรื่ อ งของสถานที่ ในส่ ว นนี้ ท างกรมโยธาธิ ก ารจั ง หวั ด จะด าเนิ น การ
ออกแบบอาคาร สถานที่ ที่จะถวายดอกไม้จันทน์
กองสวัสดิการสังคม
มอบทาง ผอ.กฤษฎา ช่วยติดต่อประสานสอบถามไปยังชุมชนต่างๆ ว่า
ร่ วมด้ วยช่วยกัน ปลูก ต้น ดาวเรื องบ้า งหรื อไม่ เ พราะทางเรายิน ดี ที่จ ะ
สนับสนุน และ ช่วยสอบถามทางเกษตรว่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ขายอย่างไร
ราคาเท่าไหร่
/ระเบียบวาระที่ 6...
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เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดาเนินการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)

นายณฐนนท์ สูทอก
สืบเนื่องจากในการบริหารจัดการขยะ การใช้นโยบายประชารัฐ ซึ่ง
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม กาหนดให้มีการรายงานผ่านทางระบบสารสนเทศ ในส่วนนี้ให้ทางชุมชน
ต่างๆ รวมรวบขยะและคัดแยกประเภทของขยะต่างๆ ให้ถูกประเภท แต่
ทางกองยังไม่มีที่จัดเก็บขยะเหล่านี้
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ตอนนี้เขาต้องการให้ทางท้องถิ่น ให้ทางชุมชนรวมถึงครัวเรือนได้คัดแยก
ขยะที่เป็นอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย สารเคมีฆ่าแมลง
หลอดไฟต่างๆ ออกจากขยะที่ทิ้งทั่วไปก่อน

นายณฐนนท์ สูทอก
การดาเนินการจัดการขยะ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ปรึกษาหารือกับทาง อสม. ต่างๆ ทุกชุมชน รวบรวมขยะและนามาไว้ที่
ชุ ม ชน และทางเราจะไปรั บ ขยะจากตามชุ ม ชนต่ า งๆ แต่ ท างกองไม่ มี
ที่จัดเก็บ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เบื้องต้นให้นาไปไว้ที่โรงแยกขยะก่อน ในส่วนของโรงงานขยะ
กองสาธารณสุขฯ กองช่าง ช่วยบริหารจัดการทาความสะอาด Big Cleaning ฉีดล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อย

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในส่วนนี้นั้นต้องมีการทาบันทึกข้อมูลไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐาน

นายณฐนนท์ สูทอก
ในส่วนนี้ดาเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน แต่ภายในเดือนนี้จะบันทึกให้ครบ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในส่วนนี้ให้ช่วยดูในเรื่องของกฎหมายที่กาหนดให้ทาง อบจ. ดูแล
รับผิดชอบเรื่องของอันตรายด้วย

มติที่ประชุม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การดาเนินการจัดการขยะหลังจากไปรับจากชุมชนต่างๆ แล้ว เบื้องต้น
ให้นาไปไว้ที่โรงแยกขยะ
- ในแต่ละครั้งต้องให้มีการทาบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วย
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องขออนุญาตแสดงมายากล (Magic Show) (สานักปลัดเทศบาล)
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
เรื่องของการแสดงมายากล (Magic Show) นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะจัดแสดง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
แต่หากจะไปแสดงโชว์ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันแล้ว มีการเก็บ
/ค่าบริการ...
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ค่าบริการเข้าชมการแสดงนั้น คงไม่ได้ ได้แนะนาไปที่ตลาดถนนปูดา หรือ
ถนนคนเดินก็แล้วแต่ หรือจะไปที่ชุมชนอื่นๆ
- ฝากเรื่อ งของป้ ายให้ ช่ ว ยติด ตั้ งป้ ายหน้า ศูน ย์ก ารเรีย นรู้ วั ฒ นธรรม
อันดามัน “ห้ามจาหน่ายอาหาร” เพราะขายของแล้วรถไม่สามารถ
จอดได้
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

สานักปลัดเทศบาล
มอบหัวหน้าฝ่ายปกครอง ในเรื่องของการติดตั้งป้าย “ห้าม
จาหน่ายอาหาร” บริเวณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

เรื่องรายงานผลการประชุมหารือการจัดเทศกาลการแข่งขันกีฬาซีคยัคจังหวัด
กระบี่ รายการซีคยัคกระบี่เอ็นไลฟชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ
(สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

จากการประชุมหารือการจัดเทศกาลการแข่งขันกีฬาซีคยัคจังหวัด
กระบี่ รายการซีคยัคกระบี่เอ็นไลฟชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ จังหวัด
กระบี่ ได้มอบหมายหน้าที่ให้ทางเทศบาลเมืองกระบี่ ดังนี้
1. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์สาหรับค่ายเยาวชน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560 ณ ลานประติมากรรมปูดา
2. การทานิทรรศการสาหรับช่วงเวลาที่มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15
พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2560
3. เตรียมสถานที่ในช่วงแข่งขันจริง ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 18
พฤศจิกายน 2560
4. ขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทาน
5. การทาป้ายประชาสัมพันธ์ สาหรับช่วงเวลาที่มีการแข่งขันจริง ระหว่าง
วันที่ 15 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2560
6. สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

การจัดเทศกาลแข่งขันกีฬาซีคยัคจังหวัดกระบี่รายการซีคยัคกระบี่เอ็นไลฟ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ นั้น ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากพี่น้อง
ประชาชน ประชาชนให้ความสนใจน้อยดูแล้วการแข่งขันอย่างนี้ไม่ค่อย
สาเร็จ ไม่เหมือนการแข่งขันกีฬาประเภทเรือหัวโทง
- วันที่เขาประชุม 28 เมษายน 2560 จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งและจะ
หารือกับทางจังหวัดอีกครั้ง

มติที่ประชุม

วั น ที่ ป ระชุ ม วั น ที่ 28 เมษายน 2560 จะมาสรุ ป รายละเอี ย ดว่ า
จะดาเนินการหรือไม่อย่างไรและจะหารือกับทางจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง

/ระเบียบวาระที่ 9...
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เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 7
(สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 7
โครงการนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ ทางเราส่ งนักพัฒ นา
ชุมชน จานวน 1 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 คน รวม
แล้ ว ท้ อ งถิ่ น ละ 2 คน จะเริ่ ม เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ระหว่ า งวั น ที่ 30
มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2560

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ดูชื่อหัวข้อชื่อ
หลั กสู ตรและเนื้อหาไม่ค่อยสอดคล้ องกัน เพราต้องการให้ ส่ งนักพัฒ นา
ชุมชน จานวน 1 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 คน ชื่อของ
หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เหมาะกับนักบริหารเช่น ปลัด รอง
ปลัด หรือผู้อานวยการกองต่างๆ ในส่วนนี้ฝากทางท่านปลัดเทศบาลเมือง
กระบี่ส อบถามในเรื่องของรายละเอียดกับทางกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

จะพูดคุยประสานกับผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง ว่ามีรายละเอียด
ข้อเท็จจริงอย่างไร และจานาเรียนอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 10

สานักปลัดเทศบาล
เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 7 มอบ
ทางท่านปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ สอบถามในเรื่องของรายละเอียดกับ
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องสรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560 (สานักปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560 ได้สรุปผลการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น 47 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 56 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เปรียบเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 แล้วปรากฏว่าจานวนครั้ง
การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง (30.55%) มีผู้บาดเจ็บ (Admit) เพิ่มขึ้น
19 คน (51.35%) และผู้ เสี ยชีวิตลดลง 3 คน ในส่ ว นนี้แจ้งที่ประชุม
เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

สานักปลัดเทศบาล
-ผลการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่
/วันที่ 11 – …
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วันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 47 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ
(Admit) 56 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต
-เปรียบเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 แล้วปรากฏว่าจานวน
ครั้งการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11 ครั้ง (30.55%) มีผู้บาดเจ็บ (Admit)
เพิ่มขึ้น19 คน (51.35%) และผู้เสียชีวิตลดลง 3 คน
ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องของโครงการ GIZ ในส่วนนี้ขอให้ทางรองชาญณรงค์ได้นาเรียนให้ที่
ประชุมทราบ

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
รองนายกเทศมนตรี

เรื่องของ GIZ สรุปในแต่ละภาคต่างๆ จะมีดังนี้ คือ
- ภาคการจัดการเมือง ในส่วนนี้จะทาในเรื่องของพื้นที่สีเขียวเชื่อมโยง
ถนนสายต่างๆ และเรื่องของเกาะกลางถนน
- ภาคของการจัดการขยะหรือของเสีย นั้น มีการวางแผนในระยะสั้ น
กลางและยาวไปแล้ ว ในการที่จะลดปริ มาณขยะ 10 % ภายในปี
2563
เรื่ อ งของคมนาคมการขนส่ งได้มี การทาในเรื่ องของจุ ดที่พั กรถรวม
เพราะโรงเรียนในเขตเทศบาลมีประมาณ 12 โรงเรียน และจะลด
ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ล ง ในส่ ว นนี้ ท างเราได้ น าเสนอ
โครงการเพื่อของบประมาณ คือจะจัดที่พักรวมและจะจัดซื้อรถทัวร์
เพื่อที่จะนาเด็กนักเรียนเข้ามาที่โ รงเรียน ในส่ วนนี้เป็นโครงการใน
อนาคตและไม่กี่วันที่ผ่ านมาได้มีการประกาศใช้แผนไปแล้ ว ในการ
อบรมที่ ผ่ า นมาจะมี ทั้ ง หมด 17 จัง หวั ด มี 32 เทศบาล ภาคใต้ มี
เทศบาลเมืองกระบี่ และ อบต.หนองทะเล เบื้องต้นในส่วนนี้นาเรียนให้
ที่ประชุมทราบและขณะนี้ได้ปิดโครงการดังกล่าวไปแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่
จังหวัดกระบี่นั้น มีการลงนาม MOU คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จะมีการเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาที่นี่ จะเซ็น
MOU ในระดับจังหวัดกับอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- ในการประชุมต่อไปนั้นให้ทางเรานาเสนอเรื่องของการพัฒนาเมือง ใน
ส่วนนี้ฝากทางกองช่างช่วยทา Graphic Design คือ
1. การท่องเที่ยวในเขตเมือง แผนพัฒนาเทศบาลเช่นถนน 3 สาย
/ถนนอุตรกิจ…
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ถนนอุ ตรกิ จ ถนนมหาราช ถนนกระบี่ – วั ช ระ เส้ น ทางต่า งๆ
Graphic Design นั้น จะประกอบด้วย ดอกไม้สีเหลือง สีม่วง ต้น
เฟื่องฟ้าต่างๆ ให้มีสีเขียวด้วยเป็นต้น ในปีหน้านั้นถนนทั้ง 3 สาย
ให้นาไม้ยืนต้นมาปลูก เริ่มดาเนินการย้ายมาปลูกได้
2. ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าท่วม ให้ขึ้นแผนที่แต่ละจุดไว้ว่าจะ
แก้ไขอย่างไรบ้าง
3. ถนนลาดยาง ทั้ง 3 สาย เป็นเงินทั้งหมด 76 ล้านบาท
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

เรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อย่างน้อยอาเภอละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น สานักปลัดเทศบาล
ได้สอบถามข้อมูลท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมี อบต.เขาใหญ่ อบต.พรุดินนา
อบต.ดินอุดม และเทศบาลตาบลปลายพระยา ซึ่งใช้ป่าชุมชนและป่าเบญจ
พรรณเป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ย วในพื้น ที่เ ข้า ร่ ว มโครงการ ในส่ ว นของทาง
เทศบาลเมืองกระบี่นาเสนอที่ประชุมพิจารณาเข้าร่วมโครงดังกล่าวหรือไม่

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนนี้ทาเป็นโครงการได้เลย เรื่องของถนน 3 สาย สวนสาธารณะธารา
สวนพุทธธรรม สวนพฤกษาสวรรค์ เกาะกลางถนน โครงการนี้ให้นาเข้า
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้ประสานกับ
คุณก้องเกียรติ ในเรื่องที่ได้ทาไปบ้างแล้ว
- ถนน 3 สาย
- สวนพุทธธรรม มีการปรับปรุงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
- สวนสาธารณะธารา และหน้าเมืองกระบี่
- บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ข้างสระน้า
ในส่วนนื้เราได้ดาเนินการอยู่แล้ว ให้นามาเสนอเป็นชื่อโครงการของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ต่อไปเป็นเรื่องของงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในงานวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ได้ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
รายละเอียดการดาเนินการต่างๆ คือ
- เรื่ อ งของให้ มี ก ารตกแต่ ง บริ เ วณสี่ แ ยกไฟแดงมนุ ษ ย์ โ บราณ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์
- การแต่งกายโบราณ
- ประกวดวาดภาพ
- มวยทะเล
/การจาหน่าย…
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นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- การจาหน่ายอาหารและสินค้า เช่น โรตี ไก่ทอด การประกวดแกงส้ม
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชุมชนต่างๆ
- การแสดงมี 2 ชุด มีงานออกบูธ ตั้งแต่บริเวณปูดาจนถึงไม้มะหาด
การแสดงในงานต่างๆ ดังกล่าวนี้ การแสดงเราจะไม่เน้นดนตรีหนักๆ ให้จัด
งานไม่ต้องเน้นใหญ่โต ให้ดูกระชับเรียบหรู ดนตรีการแสดงต่างๆ หรือเพลง
พระราชนิพนธ์ได้
- ในส่วนของปีกทางด้านซ้ายมือทางปูดา จะประกอบด้วยร้านอาหาร
ชมรมผู้ประกอบการ
- ในส่วนของทางฝั่งไม้มะหาด จะประกอบด้วย บูธร้านอาหารโรงแรม
- ศูนย์กลางการแสดงดนตรีบริเวณเวทีจะเป็นของทางโรงเรียน
- หน้าโรงแรมเวียงทองจะเป็นของทางชุมชนต่างๆ
- ของทอดอยู่บริเวณริมถนน
- ชุ ม ชนต่ า งๆ ครู ทุ ก ๆ คน แต่ ง ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ บรรยากาศในงาน
สุภาพสตรีการแต่งกายเน้นผ้าถุง เสื้อลูกไม้เป็นต้น สุภาพบุรุษใส่ชุด
สุภาพไว้ทุกข์ สร้อยลูกปัด งานจะเริ่มเวลา 15.00 น. – 21.00 น.
- ให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง รวมถึงเตรียมความพร้อมให้พร้อม
- จุ ดเปลี่ ยนป้ายที่แท่นหิ น จาก 144 ปี เป็น 145 ปี ในส่ ว นนี้เป็ น
ช่วงเวลาที่สาคัญ หาวิธีการว่าจะทาอย่างไร
- เรื่องของความสะอาด ทาความสะอาดริมทะเล บริเวณทางขึ้น – ลง
- สารวจตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้นไม้ เสาไฟต่างๆ ให้ไฟสว่างตลอด
แนว
- ปิดถนน 1 ฝั่ง ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และห้ามจอดรถ

นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
รองนายกเทศมนตรี

เรื่องของการประกวดแกงส้ม กรรมการตัดสินแกงส้ม จะมี
1. คุณรอง ภูเก้าล้วน
2. คุณนิพนธ์ ลิ่มเถาว์ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดกระบี่
3. คุณสมัชชา เอ่งฉ้วน
4. อาจารย์ของคหกรรมอาหารของโรงเรียนเทศบาล
5. คุณสุนทร ภูเก้าล้วน

ร.ต.ต.เสริมชัย คงบัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ในเรื่องของการแต่งกายอยากให้เชิญชวนและเน้นในเรื่องของการแต่งกาย
และยังเป็นการเติมเต็มในส่วนของคนที่จะเข้ามาร่วมในงานอีกด้วย

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในเรื่องของมนุษย์โบราณที่สี่แยกไฟแดง นั้นสรุปว่าให้ใส่ชุดมวยไทย ตัด
กางเกง ระบุข้อความว่า Krabi 145 th พร้อมคาดเชือก

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

กราบเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องของการติดตั้ง GPS สาหรับรถยนต์ เพื่อให้มีการ
/ตรวจสอบ และ…
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ตรวจสอบและติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน จึงนาเรียนเสนอที่ประชุมแห่งนี้พิจารณา
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ขณะนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประหยัด รถของ
เรามีจานวนเยอะ เดินทางไปไหนมาไหนต่างๆ เราควบคุมไม่ได้ ต่อไปนี้นั้น
รถที่ใช้งานต้องติดตั้งระบบ GPS

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- เรื่องต่อไปคือ ให้ดาเนินการซ่อมหรือติดตั้งเข็มไมล์ หรือเข็มชั่วโมงของ
รถของทุกส่วนราชการตามชนิดประเภทให้เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
รวมถึงขอให้เร่งดาเนินการเรื่องการกาหนดปริมาณการใช้น้ามันของรถแต่
ละคัน ว่ากี่กิโลเมตรต่อน้ามันหนึ่งลิตร
- เรื่องของโครงการพระปกเกล้า ทางเราจะต้องส่งโครงการประกวด
พระปกเกล้า เรื่องการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส จึงเสนอที่ประชุม
แห่งนี้ร่วมพิจารณาในเรื่องของ
1. โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ 12,000 เตียง
2. โครงการเรื่อง อปพร.
3. โครงการเรื่องกองทุนวันละบาท
4. โครงการเรื่องการปลูกผักของโรงเรียนเทศบาล 2 และ 3
5. ออมสิน โรงเรียนเทศบาล 2
6. ตลาดเจ้าฟ้า

มติที่ประชุม

กองช่าง

- ฝากทางกองช่ า งช่ ว ยท า Graphic เรื่ อ งของการการพั ฒ นาเมื อ ง การ
ท่องเที่ยวในเขตเมือง แผนพัฒนาเทศบาลเช่นถนน 3 สาย ถนนอุตรกิจ ถนน
มหาราช ถนนกระบี่ – วัชระ เส้นทางต่างๆ ในส่วนนี้ประกอบด้วย ดอกไม้สี
เหลือง สีม่วง ต้นเฟื่องฟ้าต่างๆ ให้มีสีเขียวเป็นต้น
- ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมตามจุดต่างๆ ให้ขึ้นแผนที่แต่ละจุดนั้นไว้
เพื่อที่จะดาเนินการแก้ไขต่อไป
- เรื่ องของถนน 3 สาย สวนสาธารณะธารา สวนพุท ธธรรม สวนพฤกษา
สวรรค์ เกาะกลางถนน ให้นาเข้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้นไม้ เสาไฟต่างๆ ให้มไี ฟสว่างตลอดแนว
- มนุษย์โบราณที่สี่แยกไฟแดง ให้สวมใส่ชุดมวยไทยพร้อมคาดเชือก
/สานักปลัด …
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สานักปลัดเทศบาล
- ปิดถนน 1 ฝั่ง ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และห้ามจอดรถ
กองคลัง
- ประสานการปฏิบัติกับ ผอ.กองแต่ละกอง และ ผอ.โรงเรียนต่างๆ ถึงการ
ดาเนินการเรื่อง GPS รวมถึงการซ่อมหรือติดตั้งเข็มไมล์ หรือเข็มชั่วโมงของ
รถของทุกส่วนราชการตามชนิดประเภทให้เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
- เร่ ง ด าเนิ น การเรื่ อ งการก าหนดปริ ม าณการใช้ น้ ามั น ของรถแต่ ล ะคั น ว่ า
กี่กิโลเมตรต่อน้ามัน 1 ลิตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ทาความสะอาดบริเวณริมทะเล บริเวณทางขึ้นและทางลง
ทุกกอง/ฝ่าย
- ในงานวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2560 โครงการเทศบาลพบประชาชน การ
แต่ งกายของชุมชนต่า งๆ พนักงานครู รวมถึงทุกๆ คน แต่งตัวให้เ ข้า กับ
บรรยากาศในวันงาน สุภาพสตรีใส่ผ้าถุง และเสื้อลูกไม้ ไม้เน้นสีที่ฉูดฉาด
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

