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รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 9/2560
วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
*************************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
2. นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ
3. นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
4. นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์
5. นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
6. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
7. นายกิจจา
กาละวงศ์
8. นายศุภกร
ศรีจันทร์
9. นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
10. นางสาวรัตติกาล เครือหลี
11. นางสาวสุวรรณี เสนีย์
12. นายณรงค์
รัฐภูมิภักดิ์
13. นางจิรัญญา หง้าฝา
14. นายวิรัตน์
จุติประภาค
15. นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ
16. นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
17. นางรวีวรรณ เต็มชื่น
18. นางสาวอ่อนภัตร จูฑามาตย์
19. นายขันติกร สุวรรณวิหค
20. นางสาวสุดาชล กาละวงศ์
21. นางจุฑาทิพย์ เจริญสุข
22. นางพจนารถ กุลฉันท์วิทย์
23. นางวิไล
กัลป์ยาณปัทม์
24. นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
25. นายวรเวทย์ แสงศรี
26. นายวิริยะ
เดชผล

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
รองผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
/รายชื่อผู้ไม่มาประชุม...
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายชาญณรงค์
2. นายศุภกร
3. นายกฤษฎา
4. นายสารัตน์
5. นางอังคณา
6. นายบรรจบ
7. นายก้องเกียรติ
8. นายวิระยุทธ
9. นายณฐนนท์

ลีลาบูรณพงศ์
ศรีจันทร์
สถิตย์ภาคีกุล
เกี่ยวข้อง
สืบวิเศษ
กาลสัมฤทธิ์
ตันตินันท์
เดชอรุณ
สูทอก

รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ (ประชุม JICA)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน (ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (ไปประชุม)
ผู้อานวยการกองช่าง
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ (ไปประชุม)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(ลาพักผ่อน)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
(ประชุม JICA)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(ไปประชุม)
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (ไปประชุม)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิเชษฐ์
2. นายนพราชย์
3. นางเยาวเรศ
4. นางอิ่มใจ
5. นางจุฑามาศ
6. นางแก้วตา

มโนศรี
อินทองคา
ตันเลียง
ท้องเส้ง
ชนะกุล
ยงประเดิม

นายช่างโยธาอาวุโส
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ให้ติดตามโครงการต่างๆ ให้หมด เพราะเป็นสิ้นปีงบประมาณ 2560
- เรื่องการเตรียมความพร้อมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
- มีกิ จกรรมต่างๆ เช่น การวางดอกไม้ จันทน์ การแสดง เมื่อถึง เวลา
17.00 น. จะทาพิธีพร้อมกัน
- เมื่ อ เวลา 22.00 น. เป็น ต้นไป นาดอกไม้ จัน ทน์ ทั้ ง หมดไปที่ เ มรุ
วัดแก้วโกรวาราม เพื่อเป็นการถวายพระเพลิงจริงและส่งเสด็จ
- การแสดงจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง
2. เรื่องของภารกิจของเราจะมี 2 ที่ด้วยกัน
- จะเป็นในส่วนของสวนสาธารณะธารา
- ณ วัดแก้วโกรวาราม ในส่วนของพระเมรุให้ทาสีใหม่
/- อาจจะต้อง…
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- อาจจะต้องทาหนังสือ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 เราจะ
ขอใช้เมรุ เพราะเทศบาลเราจะปรับปรุงเมรุวัดแก้วฯ ทาความสะอาด เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนวันที่ 26 ตุลาคม
- ส่วนในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายนนี้ เวลา 08.00 น. จะร่วมกันทาพิธี
บวงสรวงพระเมรุมาศจาลอง การแต่งกายชุดปกติขาว
- พิธียกฉัตร 9 ชั้น ขึ้นไปไว้บนพระเมรุมาศ
- การจัดพิธีการบวงสรวงทางสานักงานจังหวัดเป็นผู้จัด แต่ ในส่วนของ
เราเองทางกองการศึกษา จัดสถานที่ในมณฑลพิธี เก้าอี้ต่างๆ เช่าเขามา
นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

การแสดงมีตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 18.00 น. จนถึงเช้าวันที่ 27
ตุลาคม ส่วนนี้เป็นการแสดงระดับสูงตามพิธีของกษัตริย์ ถ่ายทอดไปทั่วโลก

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

- โครงการงบของกลุ่มจังหวัด
1. ถ้าเป็นครุภัณฑ์ จะต้องมีคุณลักษณะ
2. โครงการบางโครงการเราเป็นเจ้าภาพเองไม่ได้ เพราะติดเงื่อนไข
เอกสารไม่ได้แก้ไข เราต้องหาเจ้าภาพบางโครงการซึ่งมีความสาคัญและ
ต้องประสานงาน
- ในส่วนของงบจังหวัดที่เราผลักดันเข้าสู่แผนแล้ว และจะต้องเตรียมการ
ภายในเดือนหน้า คือ
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนหลักสู่สวนพุทธธรรม
2. โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมการท่องเที่ยว
3. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยว บริเวณหน้าเมืองกระบี่
4. โครงการถนนกระบี่
- ในส่วนของโครงการที่เข้าสู่งบฯ ภาคแล้ว คือ
1. โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว นภาจรัส จันทร์กวี
กูล 35,500,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงเขื่อนบริเวณหน้าเมืองกระบี่
3. โครงการ CCTV
4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร
5. โครงการเสาไฟฟ้าลงใต้ดิน
6. โครงการหอศิลป์เราเสนอไป
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ
8. รถดูดโคลน เราเสนอไปที่กลุ่มภาค 14,000,000 บาท และได้เสนอ
ไปใหม่ 17,400,000 บาท
/-การประชุม…
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- การประชุมที่หาดใหญ่เมื่อครั้งที่ผ่านมานั้น ร่วมกับ 3 ประเทศ
1. เรื่องที่เข้าสู่เมืองสีเขียว เรื่องนี้นั้นทางกลุ่มจังหวัดอนุมัติให้เราเข้า
ร่วม
2. โครงการพื้นที่สีเขียว 30,000,000 บาท ประกอบด้วย
2.1 โครงการสายเคเบิลใต้ดิน
2.2 โครงการก่อสร้างหอศิลป์ 60,000,000 บาท
2.3 โครงการของสานักงานเจ้าท่าร่วมกับเทศบาล คือโครงการขุด
ลอกห้องน้า 30,000,000 บาท โดยสานักงานเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพ
2.4 โครงการบ่อปลายักษ์ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทะเลอันดามัน
ได้งบประมาณมาทั้งหมดรวมแล้ว 125 ล้านบาท
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

โครงการปีที่ผ่าน โครงการถนนวัชระ 35 ล้าน และโครงการหอศิลป์
OTOP 2 โครงการนี้แบบยังไม่เสร็จ ในส่วนนี้เองหากไม่แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม นี้ เขายึดเงินคืน เรื่องโครงการต่างๆ เหล่านี้ขอให้ทุกคนให้
ความสาคัญ การทางานทุกคนต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว ฝากปลัด
เทศบาลและรองปลัดเทศบาลช่วยดูแล

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

โครงการถนนวัชระ และโครงการ OTOP หอศิลป์ ในส่วนนีแ้ บบแปลนว่า
อย่างไรบ้าง

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

โครงการ 2 โครงการนี้ ได้ทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 2 คณะ คือ โครงการ OTOP หอศิลป์ 21 ล้าน
บาท และโครงการถนนวัชระ 36 ล้านบาทแล้ว

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 21 หน้า และ
ให้ทุกท่านช่วยดูรายละเอียด และมีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม
บ้างครับ ขอเชิญครับ
รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ได้ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ตามเอกสารตารางแนวนอนครับ
เชิญกองช่างได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวิเชษฐ์
มโนศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

1.เรื่องของเมล็ดดาวเรืองให้ติดตามความคืบหน้า ได้รายงานให้จังหวัด
ทราบแล้ว 15,000 ต้น ต้นทานตะวัน 5,000 ต้น

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนของ 10,000 ต้นนั้น มีครบจริงหรือไม่ ให้ช่วยเช็คด้วย
ต่อไป ข้อที่ 2 เรื่องของรถแทรกเตอร์

นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง

2.เรื่องของรถแทรกเตอร์ที่ใช้วิธีพิเศษ ส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้
อนุมัติ ให้ใช้วิธีพิเศษเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระเบียบใหม่กาหนด
ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ระเบียบใหม่ใช้วิธีการคัดเลือก และ
ได้อยู่ในขั้นตอนให้บริษัทมาเสนอรายชื่อ 3 ราย

นายวิเชษฐ์
มโนศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

3.โครงการที่ยังนิ่งอยู่ทุกโครงการ หรือทาอยู่แล้วให้ติดตามความคืบหน้า
ในส่วนนี้ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
4.เรื่อ งของจัด ซื้อจั ดจ้า งทุ ก ๆ โครงการรีบ เร่ง ด าเนิ นการภายในเดือ น
กันยายน 2560 ได้ส่งให้พัสดุดาเนินการแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนของข้อ 4.โครงการรีบเร่งดาเนินการภายในเดือนกันยายน 2560
มอบปลัดเทศบาลตามงานในส่วนนี้

นายวิเชษฐ์
มโนศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

5.ตรวจสอบการระบายน้าของท่อระบายน้าฝั่งโรงรม ได้ดาเนินการแล้ว
และได้แบบแปลนจากแขวงการทางกระบี่แล้ว
6.ให้ เ คลี ย ขยะบริ เ วณที่ อ ยู่ แ ถวป่ า ชายเลนที่ 26 โดยใช้ ร ถแบคโฮ
ดาเนินการแล้ว
7.ให้ น ารถ KOMATSU ตั ก หน้ า ตั ก หลั ง ไปตั ก ขยะร่ ว มกั บ ทางกอง
สาธารณสุขฯ และช่วยกั นเก็ บ ขยะต่างๆ บริเ วณป่าชายเลนที่ 26 และ
บริเวณหลังร้านอาคิวออกมาให้หมด ได้ดาเนินการบางส่วนแล้ว
9.โครงการปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว วงเงิน 36 ล้านบาท
เร่งรัดทาราคากลาง ในส่วนนี้ดาเนินการส่งแล้ว

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เชิญสานักปลัดเทศบาล ได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/สานักปลัดเทศบาล…
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สานักปลัดเทศบาล
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
กรณีข้อที่ 1. คือการพิจารณาการไปประชุมอบรมของทางโรงเรียน ปรากฏ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ให้เงินสนับสนุน
ข้อที่ 2. มอบปลัดเทศบาล รณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการ ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้ออกกาลังกาย หากจะดาเนินการต่อให้ทาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้จะ
ทาบันทึกแจ้งเวียนและดาเนินการต่อไป
นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

มอบรองกิจจา ตามงานจากกองช่างเรื่องของการจัดทาราคากลางของ
โครงการต่างๆ ในส่วนนี้ ได้รายงานท่านนายกฯ ทราบแล้ว และส่วน
โครงการที่เหลือให้ดาเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ข้อที่ 4. เรื่องของการจัดระเบียบการเดินรถในเมือง ดาเนินการแล้ว
ข้อที่ 5. บริเวณที่จอดรถหน้าโวค ได้ดาเนินการแก้ไขขนาดช่องจอดรถแล้ว
และให้ตีเส้นแนวขวางขนาด 2.40x5.00 เมตร.
ข้อที่ 6. ทาความสะอาดเทวสถานองค์พ่อจตุคามรามเทพ พร้อมจัดเตรียม
พวงมาลัย ดอกไม้ธูป เทียน เพื่อร่วมต้อนรับมิสแกรนด์ 2017 ดาเนินการ
แล้ว

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เชิญกองสาธารณสุขฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิริยะ
เดชผล
1.ให้ประสานกับทางเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อขอรายละเอียดในเรื่องราคา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ค่าขยะในส่วนนี้ทางเทศบาลนครนนทบุรียังใช้ตัวเดิมอยู่ และ พ.ร.บ.
รัก ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมื อง พ.ศ.
2560 ยังไม่มี การดาเนินการ แต่ตอนนี้ก ารเก็ บของเราดาเนินการตาม
พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ อยู่ ส่วน พ.ร.บ.รักษาความ จะให้ดาเนินการแนวไหน
อย่างไร เพราะอัตราค่าขยะต่างกัน
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน ในส่วนนี้ ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดกาหนดใหม่เป็นท้าย พ.ร.บ. ก็จริง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
แต่รฐั มนตรีกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็น
กฎกระทรวง ไม่สามารถปรับเทศบัญญัติได้
นายวิริยะ
เดชผล
3.เรื่องของขยะอันตรายประสานกับทางกองช่างเพื่อทาการ Big Cleaning
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
ส่วนนี้ได้ดาเนินการแล้ว
4.นารถขยะไปรับขยะต่อจากกองช่างที่ได้เก็บขยะบริเวณป่าชายเลนที่ 26
และบริเวณหลังร้านอาคิว ดาเนินการกับทางกองช่างแล้ว
/5. ในปลายเดือน…
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5.ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ เก็บขยะอันตรายในชุมชนต่างๆ และนาไปไว้ที่
บ่อขยะ หลังจาก Big Cleaning เสร็จ ส่วนนี้ได้เตรียมสถานที่บ่อขยะแล้ว
แต่ยังไม่ได้นาขยะไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

หากพื้นที่ ที่จัดเตรียมพร้อมเมื่อไหร่ให้เร่งดาเนินการ

นายวิริยะ
เดชผล
6.ทาหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เพื่อให้มา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ดาเนินการในส่วนของระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์
ในส่วนนี้ดาเนินการแล้ว
นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ เพิ่มเติมในส่วนนี้ ขณะนี้ได้รับการประสานมาจาก อบต. อ่าวนางมา เขาทา
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ หนังสือ มาเพื่อขอใช้โ รงงานปุ๋ย ขอเช่าพื้นที่ ในอัตราเดือนละ 10,000
บาท แต่ทางเรายังไม่ได้ทาหนังสือตอบกลับไป ที่ประชุมจะพิจารณาให้หรือ
ไม่ให้อย่างไร
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อานวยการกองคลัง
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในส่วนนี้คงจะให้ไม่ได้ เพราะให้โรงไฟฟ้าขยะต้องให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วย
กองคลัง
เรื่อ งของการท า E-Building ต้ องเร่ง ท า และในวันที่ 1 ตุล าคมต้ องลง
นามสัญญาให้แล้วเสร็จ ในส่วนนี้คาดว่ายังไม่แล้วเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม
เพราะเอกสารหลักฐานยังไม่เรียบร้อย

ในส่วนนี้ขอให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ หากไม่เสร็จ เดือนธันวาคมเขาจะ
เอาเงินต่างๆ คืน ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน จัดทาเทศบัญญัติ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ การเก็บ ขน และ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฉบับใหม่ และนาเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ส่วน
นี้ จัดท าและประกาศใช้เ รียบร้อยแล้ว ส าเนาแจ้ง ทั้ ง กองคลัง กองช่าง
รวมถึงลงประกาศในเว็บไซต์แล้ว
กองสวัสดิการสังคม
นางอิ่มใจ
ท้องเส้ง
ข้อที่ 1.ประชาสัมพันธ์ เรื่องของโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ส่วนนี้ได้ทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
ชุมชนต่างๆ แล้ว
ข้อ ที่ 2.โครงการ น้าคื อชีวิต ชุม ชนที่ ได้คัดเลื อกคือ ชุม ชนมิ ตรไทยจี น
เพราะมี ค วามพร้ อ มด้า นสภาพพื้น ที่ ร วมถึ ง ประชาชน กลุ่ม เป้ าหมาย
ประมาณ 10 ครัวเรือน
/กองการศึกษา...
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นางสาวอ่อนภัตร จูฑามาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

กองการศึกษา
เรื่องของอาคาร A และ C ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
อาคาร แสดงภาพหมุนเวียน เร่งทาญัตติเข้าสภาฯ และประสานคุณอมร
เพื่อทาญัตติเข้าสภาฯ ในส่วนนี้ได้ส่งงานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และยังเหลือ
ประมาณการ แบบแปลนยังไม่ได้ส่ง ต้องรอแก้ไขเพิ่มเติม
ฝากทางกองช่างช่วยดู ในส่วนของแบบแปลนการก่อสร้างด้วย เพื่อที่ จ ะ
นาส่งเข้าสภาฯ
ทุกกอง/ฝ่าย
-ในปีต่อๆ ไป หากจะประกวดธรรมาภิบาล ทุกกอง/ฝ่าย ทุกภาคส่วน ต้อง
ช่วยกัน ถือว่าเป็นนโยบายให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน และปีหน้าไม่มีการ
โอนงบประมาณแต่อย่างใด ส่วนนี้ได้ป ระสานและดาเนินการต่อเนื่อง มี
โครงการของกองสวัสดิการ การปลูกผักต่างๆ โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องน้า
หมักชีวภาพ เป็นนวัตกรรม
-เรื่องของการตรวจธรรมาภิบาล จากการประเมินผล LPA จะสรุปรายงาน
อีกครั้งหนึ่ง ส่วนนี้ยังมีข้อแนะนาจากคณะกรรมการเพิ่มเติมและจะสรุป
นัดประชุมเพิ่มเติมต่อไป
-ขอฝากเพิ่มเติมในส่วนของของการพิจารณาเงินเดือน ส่งเอกสารแบบ
ประเมินให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
-ปิดงบฯ ให้ได้ ให้ทันตามระยะเวลา
ขอเพิ่มเติมเรื่องของทุกส่วนราชการ ทุกกอง/ฝ่าย งบปี 2561 ที่จะต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ในเดือนตุลาคม ให้ทุกกองทาบันทึกเปิดเรื่อง
ให้กองคลังโดยด่วน
-งบฯ ปี 2560 วัน นี้ให้ยุติได้แล้ ว ในส่วนของหมวดครุ ภัณฑ์ ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รีบเร่งดาเนินการส่งเอกสารให้ทันก่อนที่จะเปิดประชุมสภาฯ
หากใครจะกันเงินเร่งดาเนินการให้ครบ
-เรื่องของเงินเดือน ให้ ทุกกอง/ฝ่าย รีบเร่งส่งฎีกาให้ทางกองคลังตัดยอด
ภายในวันนี้ด้วย
กองช่าง
-เรื่องของขยะบริเวณป่าชายเลนที่ 26 และหลังร้านอาคิว หลังจาก
ดาเนินการบางส่วนไปแล้ว บางส่วนที่ยังตกค้างอยู่รีบช่วยเคลียร์
/สานักปลัด…
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สานักปลัดเทศบาล
-ปลัดเทศบาล ตามงานเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการรีบเร่ง
ดาเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
-ทาหนังสือตอบกลับไปเรื่องของการขอเช่าพื้นที่โรงงานปุ๋ย ที่ได้รับการ
ประสานมาจาก อบต. อ่าวนาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-เรื่องของขยะอันตราย เมื่อสถานที่ ที่บ่อขยะพร้อมแล้วรีบเร่ง
ดาเนินการนาขยะไปเก็บ
กองคลัง
-เรื่องของการทา E-Building ต้องดาเนินการให้เสร็จ หากไม่เสร็จ เดือน
ธันวาคมเขาจะอาเงินต่างๆ คืน ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ
ทุกกอง/ฝ่าย
-ในส่วนของของการพิจารณาเงินเดือน ส่งเอกสารแบบประเมินให้ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
-ปิดงบฯ ให้ได้ ให้ทันตามระยะเวลา
-ทุกส่วนราชการ ทุกกอง/ฝ่าย งบปี 2561 ที่จะต้องดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างต่างๆ ในเดือนตุลาคม ให้ทุกกองทาบันทึกเปิดเรื่องให้กองคลัง
โดยด่วน
-ในงบฯ ปี 2560 ในส่วนของหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รีบเร่ง
ดาเนินการส่งเอกสารให้ทันก่อนเปิดประชุ มสภาฯ หากจะกันเงินเร่ ง
ดาเนินการให้ครบ
-เรื่องของเงินเดือน ให้ทุกกอง/ฝ่าย รีบเร่งส่งฎีกาให้ทางกองคลังตัดยอด
ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อ งติด ตามแผนดาเนิ นงานในโครงการต่ า ง ๆ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.
2559-2560

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2560

นายวิรัญ เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2560 สรุปดังนี้
/รายงาน…
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รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. กองช่าง บริเวณควนม้าตั้ง
จานวนเงิน 1,500,000 บาท ยกเลิกโครงการเนื่องจากผูเ้ สนอราคา
ขาดคุณสมบัติ ได้ส่งคืนกอง
- โครงการปรับปรุงถนนมหาราช กองช่าง จานวนเงิน 2,000,000
บาท ไม่มีผซู้ ื้อซองสอบราคา ในส่วนนี้ส่งทบทวนราคากลางอีกครั้ง
- โครงการก่อสร้างที่กลับรถถนนอุตรกิจ (บริเวณควนม้าตั้ง) จานวนเงิน
660,000 บาท อยู่ระหว่างการดาเนินการ
- โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุรยิ เทพ
จานวนเงิน 2,500,000 บาท กองยังไม่ได้สง่ เอกสาร
รายงานรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปาที่ทาการชุมชนมิตรภาพ
ไทย-จีน จานวนเงิน 15,000 บาท มิเตอร์ไฟฟ้ายังไม่ดาเนินการ ส่วน
มิเตอร์ประปาดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
- โครงการค่ารถขุดตีนตะขาบ จานวนเงิน 2,200,000 บาท ยื่นซอง
แล้ว
- โครงการก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์
จานวนเงิน 1,500,000 บาท กองยังไม่ได้ส่ง เอกสารคืน โครงการ
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ที่ ยั ง ไม่ เ รี ยบร้อ ย หาก
ดาเนินการไม่ทัน ให้ทางพัสดุและทางกองช่าง ประสานความชัดเจน
และให้เร่งกันเงิน ในส่วนนี้ส่งเอกสารวันไหนให้ระบุบวันที่ในการส่งให้
ชัดเจนด้วย
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ในการประชุมในวาระติดตามงานต่อไปให้เจ้าของเรื่องตั้งแต่กองช่างและ
พัสดุเจ้าของเรื่องนั้นๆ เข้ามาประชุมชี้แจงด้วย

นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
ควรทาบันทึกติดตามงานให้แต่ละกองว่าส่งคืนวันไหน กองรับคืนวันไหนจะ
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ได้เป็นหลักฐานว่าค้างอยู่ที่ใคร
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องนี้ขอให้ดาเนินการ 3 ประเด็น คือ
1. มีการรับ-มีการส่งเอกสาร ให้ทาบันทึกทุกครั้ง และเสนอรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
2. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ติดตามในส่วนงานของตัวเองที่
รับผิดชอบ
/3. รีบติดตาม...
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นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

3. รีบติดตามในส่วนชองเรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ให้
พัสดุและทางกองช่างขึ้นมาติดตามทุกครั้ง
เรื่องโครงการ OTOP นี้ สิ้นเดือนนี้ควรจะเสนอ หากไม่เสนอขอสละสิทธิ
ไม่เข้าไปขออีกต่อไป
- โครงการประจาปีงบประมาณต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อย หากดาเนินการ
ไม่ทัน ให้ทางพัส ดุและทางกองช่ าง ประสานความชัดเจน และ ให้เร่ง
กันเงิน
- การส่งเอกสารให้ระบุวันที่ในการส่งด้วย เพื่อให้การความชัดเจน
- การรับเอกสาร-การส่งเอกสาร ให้ทาบันทึกทุกครั้ง และเสนอพร้อม
รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- ปลัดเทศบาล รองปลั ดเทศบาล ติด ตามในส่วนงานของตั วเองที่
รับผิดชอบ
- การประชุมในส่วนของเรื่องติดตามแผนดาเนินงานในโครงการต่างๆ
ให้ทางพัสดุและทางกองช่า งขึ้ นมาร่วมประชุมเพื่อติดตามงานทุก
ครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องรายงานผลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 64
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรายงานผลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 64
(กองวิชาการและแผนงาน) เชิญคุณภาณุมาส

นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน เรื่องรายงานผลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 64
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ได้ไปดูงาน 4 สถานที่ด้วยกัน คือ
1.ประกอบด้วย อบต.บางเลน จังหวัดนครปฐม
เป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนการรวมกลุ่มของแม่บ้านจัดทาผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น
ไหม ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จากการรวมกลุ่มประกอบอาชีพนั้นชาวบ้าน
มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความสามัคคี รวมถึงแก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยนามา
ทาเป็นเครื่องจักสาน
2.อบต.แก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชน ก่อตั้งโดยมีกลุ่ม
คนประมาณ 18 คนด้วยกัน มีก ารปลูก ผัก สวนครัว มีวัตถุดิบไร้สารเคมี
เช่นตะไคร้ มะกรูด จุดเด่นของสินค้าเหล่านี้คือทาให้กลุ่มลูกค้าไว้วางใจใน
การเลือกซื้อวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษและมีความปลอดภัย
มติที่ประชุม

แจ้งเพื่อทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6...
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องรายงานผลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 64 (ฝ่าย
ทะเบียนและบัตรฯ สานักปลัดเทศบาล)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรายงานผลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 64 (ฝ่าย
ทะเบียนและบัตรฯ สานักปลัดเทศบาล) เชิญคุณเพ็ญจวรรณ

นางเพ็ญจวรรณ วงษ์สุวรรณ ขออนุญาตเรียนแจ้งต่อที่ประชุมต่อจากระเบียบวาระที่ 5 ที่ได้มีการไป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ อบรมในที่สถานที่เดียวกัน เรื่องของการดูงาน ดังนี้
3.ได้ไปที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง เขามีจุดเด่นในเรื่องของสานักทะเบียน
เมื่อการประกวดที่ผ่านมาทางเทศบาลของเขาได้รับรางวัลชมเชย และทาง
เราได้ศึกษาข้อมูลจากการไปดูงานพร้อมนามาปรับใช้พร้อมเป็นแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป
4.เทศบาลเมื อ งท่ า ผา จั ง หวั ด ราชบุ รี นายกเทศมนตรี แ ละรอง
นายกเทศมนตรีเป็นสามีภรรยากัน รองนายกฯ เป็นอดีต ส.ส. ของเมืองนี้
งบประมาณส่วนหนึ่งของเขาได้มาจากงบกลาง งบฯ ส.ส. และนามาบริหาร
จั ด การ สิ่ ง ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ของเรา คื อ จะมี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ โดยน า
ประวัติศาสตร์มาเป็นจุดเด่น สร้างพิพิธภัณฑ์โกสินารายณ์เสมือนสมัย พระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่ (พ.ศ. 1724 พ.ศ. 1762) หลังจากการศึกษาดุงานครั้งนี้สามารถนามาปรับใช้กับของ
เราได้เยอะพอควร ลักษณะการบริหารจัดการคล้ายกัน เขามีจุดเด่นของเขา
เรามีจุดเด่นของเราและนาของเขามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับของเราต่อไป
มติที่ประชุม

แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องรายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่
7 (กองวิชาการและแผนงาน)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่
7 (กองวิชาการและแผนงาน) ขอข้ามไปก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ติดประชุม

มติที่ประชุม

รายงานให้ที่ประชุมทราบ ในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (สานักปลัดเทศบาล)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (สานักปลัดเทศบาล) ขอข้าม
/เนื่องจาก...
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เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
มติที่ประชุม

รายงานให้ที่ประชุมทราบ ในครั้งต่อไป

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาล

นายกิจจา
กาละวงศ์
รองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ขอเรียนแจ้งในที่ประชุม เรื่องรายงานผลการเข้าอบรม ในส่วนนี้มี
รายละเอียดเยอะ และก าลัง สรุป เพื่อ นาเรียนให้ ป ลัดเทศบาล/นายกฯ
ทราบ สิ่งที่จะนาเรียนให้ทราบ มี 2 เรื่องที่เป็นประโยชน์ คือ มีข้อกฎหมาย
ดังนี้
1. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. กฎหมายปกครอง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ได้ทั่วๆ ไปกับทุกคน
- ในส่วนของการไปทัศนะศึกษาดูงาน สิ่งที่น่าสนใจและนามาปรับใช้กับ
ของเราได้คือ โครงการจัดการศึกษาของเขา ได้นาเอาเอกสารมาให้
หมดแล้วและจะสรุปให้ในภายหน้า
- ประเด็นที่ 2 คือ ที่แม่ ฟ้าหลวง เป็นอาเภอใหม่ที่ตั้งเป็นพื้นที่ป่าใหม่
ทั้งหมดแต่โครงการ ของ อบต. ของเขาประสบความสาเร็จ
- ในการประเมิ ลผลทั้ งหมด มี นักศึกษา 105 ท่าน กระผมลาดับที่ 2
86% ซึ่ง ทางสถาบันได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ มา 1 ใบ และได้
นาเสนอผลงานเป็นโครงการที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่าง
จึงได้นาเสนอโครงการเมืองน่าอยู่ และส่วนต่างๆ ที่เป็นรายละเอียด
เพิ่มเติมนั้นจะสรุปนาเรียนเสนอให้ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารทราบ
ต่อไป ขอบคุณครับ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 9 ขอเชิญทางกองสาธารณสุขฯ ครับ

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องรายงานผลการสอบสวนโรคสงสัยโรคไข้กาฬหลังแอ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นางจุฑามาศ ชนะกุล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

การสอบสวนโรคสงสัยโรคไข้กาฬหลังแอ่น ผู้ป่วยเด็กชายไทยอายุ 11 ปี
ซึ่งอาศัยอยู่ที่ชุมชน ปานุราช จากการสอบสวนวันที่ 24 ก.ค. 2560
ผู้ป่วยได้เสียชีวิตเวลา 15.00 น. ที่โรงพยาบาลกระบี่ ทางกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง วัดแก้วฯ เข้าไป
สอบสวนและได้เ ก็บ ตัวอย่างผู้ใกล้ชิด Nasopharyngeal Swab ผู้สัม ผัส
ใกล้ชิดจากผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 คน และผู้สัมผัสใกล้ชิดในโรงเรียนอีก 10
คน ปรากฏว่าผู้ใกล้ชิดไม่มีเชื้อแต่ทางเราได้ให้ยากับทุกคนเพื่อป้องกัน และ
/ผลได้ออก…
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ผลได้ออกมาแล้วว่าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ขณะนี้ได้อยู่ในขั้นตอน
การสอบสวนดาเนินการอยู่ของโรงพยาบาลกระบี่เพื่อสรุปผลและเก็บข้อมูล
ต่อไป ขอบคุณค่ะ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 10
นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 11

แจ้งเพื่อทราบ
เรื่องโครงการ “พยุงธรรม ค้าไทย ถวายองค์ราชินี” (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทาโครงการ พยุงธรรม ค้าไทย
ถวายองค์ราชินี เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รักษาสภาพแวดล้อม
โดยขอให้ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เชิ ญ ชวนบุ ค ลากรในสั ง กั ด หรื อ
ประชาชนร่วมปลูกต้นพยุงภายในสถานที่หน่วยงานกาหนด เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว นาเรียนที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ในส่วนนี้ทาหนังสือไปยังสานักงานป่าไม้ หรือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) เพื่อขอพันธุ์ไม้ดังกล่าวประมาณ 1,000
ต้น หรือจะติดต่อประสานกันก่อน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต่อไป
สานักปลัดเทศบาล ทาหนังสือหรือจะประสานนอกรอบ ไปยังสานักงาน
ป่าไม้ หรือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ เพื่อ
ขอพันธุ์ไม้พยุงจานวน 1,000 ต้น
เรื่องรายงานการอบรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นการอ่ า น การเขี ย น และการคิ ด
วิเคราะห์” (โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด)

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดโครงการประชุมเชิง
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา ปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ ประสานให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส่งนักวิชาการ
ไป ทางเรามีโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 เป็นแกนนาในโครงการนี้ ซึ่งจะเป็น
เรื่องของกระบวนการิคดที่เราได้ไปศึกษาดูงานที่เชียงราย วิทยากรเป็น ผอ.
โรงเรียนเชียงราย ทางโรงเรียนของกรมส่งเสริมฯ จะพัฒนาในเรื่องของการ
สอนอ่าน การสอนเขียน การสอนคิดวิเคราะห์และใช้ทักษะกระบวนการคิด
มาจัดในเรื่องของกระบวนการสอนและโรงเรียนทั้ง 4 ได้เข้าอรบรมแล้ว แต่
/ทางโรงเรียน...
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นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ทางโรงเรียนเทศบาล 2 ได้รายงานมาก่อน แต่อีก 3 โรงเรียนยังไมได้
รายงานมา
ก่อนหน้านี้นั้นท่านนายกฯ ได้ให้นโยบายไว้แล้วในการให้เด็กทุกคนอ่าน
หนังสือออก แต่ถ้าหากเด็กอ่านไม่ออกก็ไม่สามารถทาอะไรได้

นางสาวสุวรรณี เสนีย์
ขณะนี้ทางโรงเรียนทั้ง 4 แห่งในสังกัดเทศบาลได้ประชุมร่วมกันและ
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา เสาะหาแนวทาง โดยแต่ละโรงเรียนจะมีแนวทางของตัวเองว่าจะทาอย่างไร
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนนี้ เพื่อพัฒนาและปูพื้นฐานให้เด็กทุกคนอ่าน
หนังสือได้คล่องแคล่ว ให้ทุกโรงเรียนให้ความสาคัญกับการเรียนภาษาไทย
ในระดับช่วงชั้นประถม
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
ขออนุญาตเสริมในส่วนนี้ เราควรนามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรที่
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เราไปอบรมและที่เราดาเนินการอยู่แล้ว
นายณรงค์
รัฐภูมิภักดิ์
การพัฒนาการอ่านนั้น ได้ทาเรียบร้อยแล้วและกาลัง ใช้กับกลุ่มเด็กๆ ที่ยัง
อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 อ่านไม่ออก
มติที่ประชุม

การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ ต้องดาเนินการต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 12

เรื่ อ งรายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ในตลาดสดมหาราช
(กองช่าง)

นางรวีวรรณ เต็มชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตลาดสดมหาราช ปรากฏว่าระบบภายในมีปัญหา
ตู้ควบคุมอาคารใหม่เกินความสามารถของกองช่าง เห็นควรจ้างเอกชนเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุง เบื้องต้นต้องมีแบบแปลนออกมา

นายวิรัญ
เห้งสวัสดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เราควรสารวจออกแบบก่อนด้วยช่าง

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

ควรประสานทางกองช่าง สารวจออกแบบด้วยตัวเองก่อน หากพบปัญหาให้
รายงานโดยด่วน

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ประสานงานเป็นการส่วนตัวไปยังการไฟฟ้าก่อน ให้จ้างออกแบบและจ้าง
เหมา

มติที่ประชุม

ให้จ้างออกแบบ และจ้างเหมา
/ระเบียบวาระที่ 13...
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ระเบียบวาระที่ 13

เรื่องรายงานการประชุม “คณะกรรมการอานวยการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการ
อานวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอาเภอ” (สานัก
ปลัดเทศบาล)

นายธีรวุฒิ
ชูศิลป์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

กระผมได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
อานวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคขอกระทรวงมหาดไทย
กับคณะกรรมการอานวยการจัดพิธีดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอาเภอ
ในจังหวัดและอาเภอในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยระเบียบ
วาระที่ 1 คือ ติดตามการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จากผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอาเภอ เป็นการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ
-ระเบียบวาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ โดยวันที่ 25 ตุลาคม 2560
จะเป็นการบาเพ็ญพระราชกุศลก่อนออกพระเมรุ ในเวลา 17.30 น. ซึ่ง
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมี พระราช
พิธี 3 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 เวลา 07.00 น. อันเชิญพระบรมโกศขึ้นพระราชยาน เข้าขบวน
แห่ ไ ปตรงหน้ า ราชวรมหาวิ ห าร ก่ อ นเปลี่ ย นขึ้ น ราชรถเชิ ญ ไปสู่ ท้ อ ง
สนามหลวง
ช่วงที่ 2 คือการถวายพระแพลิงในเวลา 17.30 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 22.00 น. เป็นการถวายพระเพลิงจริง
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นวันเก็บเพระบรมอัฐิ
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ใน
เวลา 17.30 น.
วันที่ 29 ตุล าคม 2560 เวลา 10.30 น. อัญ เชิญ พระบรมอัฐิ ขึ้นพระ
วิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อนาไปเก็บไว้ในห้องพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท ซึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาล
และเวลา 17.30 น. จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเข้าขบวนแห่
อิสรียยศไปประดิษฐานที่วัดพระราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร และ
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งถือเป็นวัดประจารัชกาลที่ 9
ข้อสั่งการ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอ
1. สถานที่ต้องมีความเรียบร้อย สะอาด ไม่มีขยะไม่มีน้าเสีย ต้นไม้ต่างๆ
หญ้าตัดตกแต่งให้เรียบร้อย
/2.อุปกรณ์…

17

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จะต้องวางเก็บให้เรียบร้อย ห้าม
วางบนพื้นหรือให้สัตว์คุ้ยเขี่ยรื้อค้น
3. ป้ายประชาสัมพันธ์ เขียนให้ถูกต้อง
4. นิทรรศการ,พิธีถวายดอกไม้ จันทน์,ประชาสัม พันธ์ ห้องน้า ต้องดูให้
ละเอียดเรียบร้อย
5. ตรวจสอบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ก่อนดาเนินการและหลังดาเนินการ
6. การก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองให้ดูสถานที่ อย่าเป็นดินโคลน ทิศทาง
ลม ทางน้าไหลผ่านอย่าให้ดินยุบตัว
7. พระเมรุมาศจาลอง ประชาชนทุกคนขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ให้ผู้ชายขึ้น
ทางด้านขวา ผู้หญิงขึ้นทางด้านซ้าย ลงตรงกลางด้านหน้า พระเมรุมาศ
จาลอง
8. หมายกาหนดการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้จังหวัด อาเภอ ตาม
หมายกาหนดการของส่วนกลางพร้อมกัน
9. การแสดง หน้าพระเมรุมาศ ส่วนกลาง มี 3 เวที
-มีการแสดงหนังใหญ่ โขนหน้าจอ โขนชักรอก
-ละคร+หุ่นกระบอก+พระมหาชนก+พระอภัยมณี
ดนตรีสากล เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงเทิดพระเกียรติ
10. จิตอาสาทั่วไป ได้มอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีจิต
อาสาทั้ง 8 งาน จิตอาสาทั้ง 8 งาน ให้มาลงทะเบียนจิตอาสา ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด ขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
มติที่ประชุม

ฝากทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน หรือ พนักงาน
ของเรา เรื่องของจิตอาสาต่างๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ อาเภอเมืองกระบี่
ทราบ และ กองวิชาการและแผนงานประชามสัมพันธ์เรื่องของจิตอาสา

ระเบียบวาระที่ 14

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

-เรื่องของสถานที่ ที่ได้ย้ายไปจัดที่สวนสาธารณะธารา ได้ประชุมไปแล้วเมื่อ
คราวที่ผ่านมา และรองผู้ว่าสมควรได้แจ้งมาว่ามอบให้นายกฯ เป็นประธาน
ในการดาเนินการประชุมเรื่องของการแสดง และได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการแสดงมาประชุ ม ซึ่ง จะมี ท างสถานศึก ษาต่างๆ จะท าบัน ทึ ก นั ด
ประชุมส่วนราชการภายในและส่วนราชการภายนอก ในวันที่ 21 กันยายน
2560 เป็นช่วงบ่าย
/-สานักปลัด…
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-สานักปลัดเทศบาล ร่างคาสั่งทาภารกิจในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
บุคลากรทุกคนทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด
-ส านัก ปลัดเทศบาล ต้องเร่ง ท ารายละเอียด ตามภารกิ จ หลัก ของส่ว น
ราชการ แจ้งกอง/ฝ่าย หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆ
-เรื่องของดอกไม้ ทางจังหวัดจะทาหนังสือมอบหมายภารกิจ แจ้งให้ อปท.
ต่างๆ ทาเพิ่ม ในส่วนของเราเองนั้น ให้เพิ่มอีก 10,000 ต้น
-งบประมาณของปี 2560 ที่ โ อนเงิ น มาแล้ ว มี ง บรองรั บ อยู่ ป ระมาณ
700,000 แสน ต้องให้จบภายใน 30 กันยายน 2560
-ในงบประมาณ ปี 2561 เราต้องตั้งอีกส่วนหนึ่ง
-สานักปลัดเทศบาล ประสานสานักงานจังหวัด เรื่องภารกิจทั้งหมด
นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร
เรื่องของจอโปรเจคเตอร์ เครือ่ งเสียงเหล่านี้ต้องประสานรีบสารวจก่อนว่า
รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จะต้องใช้งบเท่าไหร่
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่องนี้ใช้จอโปรเจคเตอร์ 2 จอ

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องของ สถานที่นั้น ประกอบด้วยกัน 2 ส่วนคือ
สวนสาธารณะธารา และ วัดแก้วโกรวาราม การเตรียมสถานที่ การปรับปรุง
ภูมิ ทั ศน์ การรื้อถอนสิ่ ง ปลูก สร้างในสนาม รวมถึง พิธีก ารต่างๆ จะต้อ ง
เตรียมการและมีค่าใช้จ่ายจะต้องดูในส่วนของภารกิจย่อยที่ออกคาสั่ง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ในวันจันทร์นี้ เรื่องของฉัตร 9 ชั้น นั้นจะมาหรือไม่อย่างไรต้องติดตาม
และต้องเตรียมเงินไว้ 65,000 บาท ในส่วนของตัวฉัตรจะมาถึงในวันศุกร์
ในส่วนของ “จิตอาสา” ทุกคนต้องไปร่วม

มติที่ประชุม

สานักปลัดเทศบาล
-ร่างคาสั่งทาภารกิจในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
-ทารายละเอียด ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ แจ้งกอง/ฝ่าย หน้าที่
ที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆ
-ประสานสานักงานจังหวัด เรื่องภารกิจทั้งหมด
กองช่าง
-เรื่องของต้นดาวเรือง ในส่วนของเราเองนั้น ให้เพิ่มอีก 10,000 ต้น
/ทุกกอง/ฝ่าย…
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ทุกกอง/ฝ่าย
-บุ ค ลากรทุ ก คนทุ ก ภาคส่ ว นของเทศบาลเมื อ งกระบี่ ต้ อ งเป็ น
ผู้ปฏิบัติงาน และเข้าร่วมพิธีทั้งหมด
-ในส่วนของ “จิตอาสา” ทุกคนต้องไปร่วม
เลิกประชุมเวลา 12.22 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเยาวเรศ ตันเลียง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

