รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน
ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
………………………………………
ผู้มาประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาล
1. นางจินดา
ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
2. นายเรวัติ
เขียวสนิท
รองนายกเทศมนตรี
3. นายสันติ
ศิริตันหยง
รองนายกเทศมนตรี
4. นายธานี
เกียรติพิพัฒนกุล
รองนายกเทศมนตรี
5. นายสุขมุ
อินแดง
รองนายกเทศมนตรี
6. นายบุญเลิศ
น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ
7. นายสนั่น
ชะเอม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
8. นายชัชชัย
อุบลวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
9. นายสายชล
เชาว์ไทย
สํานักปลัดเทศบาล
10. นายภูษติ
แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
11. นายอาคม
นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล
12. น.ส.สุรนี าฎ
ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล
13. นายอนันต์
บุญสม
รองปลัดเทศบาล
14. นายประยงค์
จันทร์ไชย
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
15. น.ส.สมใจ
ศรีโสภิตสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
16. น.ส.ทิพาภรณ์ สุดมุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
17. นายพยุงศักดิ์
ใจตรง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18. นายสุพจน์
หัสติ
รก.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
19. นางกรรณิการ์ สาริกุล
หัวหน้างานธุรการ
20. น.ส.บุษบา
พรหมเสนา
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
21. นางมณฑาทิพย์ กลิ่นสุกหอม
หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
22. นางศุภภร
ประชุมพันธุ์
หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์
23. นางมาริณ
งามสงวน
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
24. น.ส.ปทุมวดี
หงษ์ทอง
หัวหน้างานกิจการสภา
25. นายชาญยุทธ
ยืนยาว
(แทน)หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
26. นายสมชาย
สายสวาท
(แทน)หัวหน้างานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
/27. นายสมเกียรติ…
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27. นายสมเกียรติ
สํานักการคลัง
28. น.ส.นารี
29. น.ส.พรรณภา
30. นางมาลัย
31. นางนภสร
32. นางนภาพร
33. น.ส.อรญา
34. นางธิธาดา
35. นางทิพย์รดา
36. นางสุนศิ า
37. นางวรนุช
38. นางพิศมัย
39. น.ส.ประภัสสร
40. น.ส.เนาวรัตน์
41. น.ส.เสาวณีย์
42. น.ส.วิริญญา
43. น.ส.สุทธิกานต์
44. นางนภัสสร
45. น.ส.ไพลิน
46. นายภานุวัฒน์
47. นางยุวดี
สํานักการช่าง
48. นายเชิดชัย
49. นายประภาส
50. นายอภิชาติ
51. นางสาลินี
52. นายวิชา
53. นายพลัฏฐ์
54. นายเกษตร
55. นายบดินทร์
56. น.ส.สีฟา้
57. น.ส.นิภาพร

กลัดเจริญ

(แทน)หัวหน้างานดับเพลิงและกู้ภัย

นันตติกูล
รัตนพันธ์
รวมทรัพย์
ลือมงคล
ทองอุทัย
ปิ่นศร
ญาณวรัตน์
นรฐิติเศรษฐ์
วัจนะลักษณ์
หงษ์ทอง
เอกกุทัพ
อยู่สุข
แย้มนิ่มนวล
พัสดุ
ขุนทอง
ชูทอง
หวังโภคา
สงวนรัตน์
คําแสน
บรรเจิด

ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง/รก.ผอ.ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ/รก.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานระเบียบการคลัง
หัวหน้างานสถิติการคลัง
หัวหน้างานการซื้อและการจ้าง 1
หัวหน้างานการซื้อและการจ้าง 2
หัวหน้างานทะเบียนพัสดุ
หัวหน้างานพัฒนารายได้และกิจการพาณิชย์
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้
หัวหน้างานเร่งรัดรายได้
หัวหน้างานแผนที่ภาษี
หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สิน

แจ่มจํารัส
คล้ายมุข
ลิ้มเศรษฐานุวัต
ไชยเทพ
สิทธิธัญญกิจ
บรรจงภูสิทธิ์
ถนอมรอด
ชินะจิตร
น้อยผาสุข
จันทนา

ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค/รก.หน.งานบํารุงทางรักษาทางฯ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/รก.หน.งานสถาปัตยกรรม
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานวางแผนและวิชาการ
/58. นายธนยศ…
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58. นายธนยศ
59. นายสาธิต
60. นายณรงค์ฤทธิ์
61. นายอรัญญรัตน์
62. นางแพรวขวัญ
63. นายอธิราช
สํานักการสาธารณสุขฯ
64. นางอารีย์
65. นางสุนทรี
66. นายสุรพล
67. นางราชรุจิ

ยิ่งเจริญ
ขันธวิทย์
นิยมไวทยะ
โพธิ์ทอง
กลิ่นขจร
สีหะวงษ์

หัวหน้างานควบคุมอาคาร
หัวหน้างานจัดทําและควบคุมผังเมือง
หัวหน้างานวิศวกรรม
หัวหน้างานสถานที่
หัวหน้างานสวนสาธารณะ
หัวหน้างานไฟฟ้าสาธารณะ

ตรีรัตนเวช
จิตรีพล
ขลึมประเสริฐ
จินดาสวัสดิ์

ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(แทน)หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(แทน)หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2
(แทน)หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลฯ/รก.หัวหน้างานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานสุขาภิบาลและตลาด
หัวหน้างานส่งเสริมการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค

68. น.ส.ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย
69. นายนเรศ
ผิวอ่อน
70. น.ส.ศศิธร
กาญจนวัฒน์
71. นางบุษกร
จั่นปาน
72. น.ส.ศิริพร
บุญประดิษฐ์
73. นางจิรภา
ฝาคํา
74. นายเกตุแก้ว
บริหาร
75. น.ส.เฉลิมชนม์ กมลอินทร์
76. น.ส.พิณญาพร กลิ่นเมือง
77. นางพัชรนันท์
สรวงสมบูรณ์
กองวิชาการและแผนงาน
78. นางอุไรวรรณ รักถิ่นกําเนิด
79. น.ส.เกษรา
ดวงมณี
80. นางสุวมิ ล
อินทรวงศ์
81. น.ส.กรกมล
จันตะรักษ์
82. นายภูริทัต
วงษ์นิพนธ์
83. นายสามารถ
แสงสุวรรณ
84. นางกีรดา
สุนิพัฒน์
85. น.ส.ปภาวรินทร์ คุ้มคง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/รก.หน.งานฝ่ายแผนงานฯ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย/รก.หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ
หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม
หัวหน้างานวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
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86. นางนันทณัฏฐ์ รัตนวิฑูรย์
87. นางวัชราภา
ลุยจันทร์
88. น.ส.นิติวัฒน์
วัฒนวิเชียร
89. น.ส.เนตรนภา รักความสุข
กองการศึกษา
90. นายวรดิษฐ
เศรษฐสันติ์
91. นางสายสมร
ชื้อทัศนประสิทธิ
92. น.ส.ลัดดา
สอนธิราช
93. น.ส.กัญญ์นรา คนการ
94. พ.อ.ท.หญิง ประกาย ทับศรี
95. นางอุษณีย์
แสนตลาด
96. น.ส.จงกล
เนื่องจํานงค์
เชื้อชูชาติ
97. นายพรชัย
98. นางอมรรัตน์
ชัยขรรค์เมือง
99. นางพรรณพรรษ หัตถวงษ์
กองช่างสุขาภิบาล
100. นายณรงค์
บุปผา
101. นางวิภาพรรณ วรสรวง
102. นายฉัตรพงศ์
เสมียนรัมย์
103. นายกอบคุณ
แก้ววิเชียร
104. นายพีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์
105. นางอรกัญญา ทะตัน
กองสวัสดิการสังคม
106. นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
107. นางธนาวรรณ ปานสุวรรณ
108. นางรัศมี
พิลาทอง
109. นายเมืองจันทร์ อินสอน
110. นางพิมาดา
จันทร์ทรัพย์
111. พ.จ.อ.นริศ
นิลทคช
112. น.ส.วรวลัญช์ ร่ํารวย
113. น.ส.สมรรัตน์ ไชยวรรณ
114. นางรัตติกาล
ทับทิมไทย
115. น.ส.พชรพร
ภูตะมี

หัวหน้างานงบประมาณ
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผอ.กองการศึกษา/รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/รก.หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานแผนและโครงการ/รก.หน.งานนิเทศฯ
หัวหน้างานงบประมาณและเงินอุดหนุน
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานโรงเรียน/รก.หน.ส่งเสริมประเพณีฯ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 2
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 3
ผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายจัดการของเสียอันตรายฯ
หัวหน้างานออกแบบและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา
หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย
หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้างานควบคุมทรัพย์สิน
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการชุมชน
หัวหน้างานพัฒนาชุมชนเมือง
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน
(แทน)หัวหน้างานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
/116. นายอุดม...

116. นายอุดม
117. น.ส.เรณู
118. น.ส.ภิฎาภาช์
119. นางทัศนีย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
120. น.ส.วรรณี

บุสภาค
วิญญาสุข
จันทรสูง
วรรณนาคา

5
(แทน) หัวหน้างานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว
หัวหน้างานบริการและพัฒนาสังคม
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
หัวหน้างานเศรษฐกิจชุมชน

ราชภักดี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ไม่มาประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาล
1. นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ
สํานักการช่าง
2. นายธนภูมิ
ท่าวัง
3. นายสราวุธ
ไฟกระโทก
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. น.ส.วรรณี
สุขะ
กองวิชาการและแผนงาน
5. นายไพรัตน์
เพชรราช
กองสวัสดิการสังคม
6. นางพเยาว์
จันทรกูล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ติดภารกิจ)
หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล (ตรวจงาน)
หัวหน้างานช่างศิลป์ (ตรวจงาน)
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (ลาพักผ่อน)
หัวหน้างานธุรการ (ลาพักผ่อน)
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นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
เวลา 09.20 น. แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
น.ส.มันตริณี เครือณรงค์
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

พนักงานเทศบาลที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น และเปลีย่ นขีด จํานวน 1 ราย
1. นายวรา ไรกลาง ตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 4 เลื่อนเป็น นายช่างเขียนแบบ 5
สํานักการช่าง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
พนักงานเทศบาลที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น จํานวน 2 ราย
1. น.ส.เนตรนภา รักความสุข ตําแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 5 เลือ่ นเป็น
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 6ว กองวิชาการฯ
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
2. นายอธิราช สีหะวงษ์ ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 3 เลื่อนเป็น นายช่างไฟฟ้า 4
สํานักการช่าง ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ขอชื่นชมในการทุ่มเททํางาน ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้ประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน และได้รับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 7/2556เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

น.ส.เกษรา ดวงมณี
หน.ฝ่ายกฎหมาย

หน้า 11 บรรทัดที่ 1 แก้ไข สํานักงานจังหวัด เป็น สํานักงาน ก.ท.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เรื่องที่ 1

นายเชิดชัย แจ่มจํารัส
ผอ.สํานักการช่าง

มอบสํานักการช่าง เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการอีโคทาวน์

ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาราคา และ
รูปแบบที่สวนนงนุชปรับปรุงมาเสนอใหม่ โดยการตัดลดต้นตาลฟ้า ปาล์มขวด ปาล์มคาร์
เพนออก แล้วเพิ่มต้นอินทผาลัม และปาล์มหางกระรอก และให้ดูระบบรดน้ําต้นไม้ที่มีการ
เสนอราคาค่ารถบรรทุกน้ําสําหรับรดต้นไม้ด้วย ถ้ามีระบบรดน้ําด้วยสปริงเกอร์แล้วก็ไม่ควร
มีค่ารถบรรทุกน้ํารดต้นไม้ ขอให้สวนนงนุชปรับปรุงเสนอราคาใหม่อีกครั้ง งบประมาณใน
การดําเนินการลดลงเหลือประมาณ 9,630,000 บาท และค่าดําเนินการระบบรดน้ําติดตั้ง
หัวสปริงเกอร์จํานวน 4,900,000 บาท รวมยอดงบประมาณทั้งหมด 14,530,000 บาท
ปัจจุบันเทศบาลฯ ได้ทําหนังสือแจ้งหมวดการทางบางละมุงที่ 1 (กระทิงลาย) เพื่อแจ้ง
สํานักงานบํารุงทางหลวงที่ 12 เรียบร้อยแล้วและจะนัดประชุมบริษัทต่างๆ ที่จะให้การ
สนับสนุนงบประมาณหลังจากวันที่ 5 กันยายน 2556
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นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

นัดประชุม กั บบริษัท ฯ ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2556 ขอฝากเรื่องการทํ า
หนังสือถึงหน่วยงานอื่น ให้ร่างหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

การประชุมกับบริษัทในนิคมฯ เคยประชุมโดยมีรองนายกฯ เรวัติ เป็นประธาน
ซึ่งได้รับข้อมูลคือ งบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ 14,500,000 บาท ฝากสํานัก
การช่ างคํ านวณพื้ นที่ เพื่ อแบ่ งตามสั ดส่ วนให้ กั บบริ ษั ทต่ างๆ ที่ จะให้ การสนั บสนุ น
งบประมาณทําโครงการอีโคทาวน์ ทําไว้เป็นข้อมูลให้กับบริษัทฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

นายเชิดชัย แจ่มจํารัส
ผอ.สํานักการช่าง

สํานักการช่างดําเนินการและพร้อมจะนําข้อมูลเสนอในที่ประชุมกับบริษัทต่างฯ

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ให้นายกฯ จินดา เป็นประธานการประชุมกับบริษัทในนิคมฯ ส่วนสํานักการ
ช่างคํานวณเฉลี่ยพื้นที่ขนาด 14 กิโลเมตร ให้กับบริษัทที่ให้การสนับสนุน ต่อไปใน
ส่วนนี้เราจะมอบให้กับกรมทางหลวงฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ในการประชุมต้องเตรียมข้อมูลเพื่อตอบคําถามกับบริษัทที่ให้การสนับสนุนว่า
เมื่อบริษัทนั้นๆ เข้าร่วมแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร เงินที่ให้มาบริหารอย่างไร ใคร
ออกใบเสร็จให้ ใครเป็นเจ้าภาพในการจัดการทั้งหมด

นายเรวัติ เขียวสนิท
รองนายกเทศมนตรี

จากการที่ได้ประชุม กับบริษัท ฯ ต่างๆ ครั้งที่ ผ่านมาบริษัท ฯ ขอให้เรารีบ
ดําเนินการสรุปโครงการให้เสร็จ เนื่องจากบริษัทต้องตั้งงบประมาณ ถ้าล่าช้าโครงการ
นี้ต้องเลื่อนไปงบประมาณครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 2 มอบสํานักปลัดเทศบาล เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์

นางสาวสุรนี าฎ ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล

จากนโยบายของประธานที่ปรึกษาฯ ให้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ชั้น 1
ขณะนี้บริเวณนั้นกําลังทําการปรับปรุงพื้นที่

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ปรึ ก ษาหารื อ ฯ กั บ ประธานที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ข้ อ สรุ ป คื อ ไม่ ต้ อ งตั้ ง ศู น ย์ รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่ชั้น 1 แล้ว เนื่องจากมีตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่ด้านหน้าอาคาร
เทศบาลฯ และอีกส่วนประชาชนผู้ที่มาร้องเรียนที่เทศบาลฯ จะยื่นเรื่องร้องเรียน
ให้กับผู้บริหารฯ เพราะต้องการความเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้จะได้รับการดําเนินการอย่าง
เร่งด่วน แต่ทุกเรื่องร้องเรียนจะต้องผ่านกระบวนการของหนังสือร้องเรียนเพื่อเป็น
หลักฐานที่ให้ประชาชนอ้างอิงได้ว่าเคยได้ร้องเรียนมาแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่ง
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจะต้ อ งดํ า เนิ น การคื อ 1.กระบวนการของหนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย น
2.ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 3.มีการแจ้งผลปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ร้องเรียนได้ทราบ ในส่วนนี้ต้องหาเจ้าภาพคือหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนต้อง
สามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องนั้นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนใด และต้องมีมาตรการสําหรับ
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเรื่องนั้นๆ ที่ไม่ดําเนินการแก้ไข
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นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

มอบให้งานเลขาฯ เป็นผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

มีงบเพิ่มเติมฉบับที่ 1 แล้ว ส่วนงบเพิ่มเติมฉบับที่ 2 จะมีหรือเปล่า

นางสาวพรรณภา รัตนพันธ์
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้

ขอตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าจะมีงบเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หรือไม่

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

งบเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ไม่น่าจะทําได้เนื่องจากเงื่อนไขเวลาที่สํานักงานท้องถิ่น
จั ง หวั ด ฯ ต้ อ งตรวจงบประมาณ 15 วั น ซึ่ ง กองวิ ช าการฯ ต้ อ งส่ ง งบประมาณฯ
ให้สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดฯ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2556 และเงื่อนไขการแปร
ญัตติอย่างน้อย 5 วัน ซึ่งขณะนี้เรามีเงินจํานวน 20,000,000 บาท มีวิธีที่สามารถทําได้คือ
ในวันที่ 12 กันยายน 2556 มีการประชุมสภาฯ ในวาระ 2 และวาระ 3 ถ้าจะปรับตัวเลข
งบประมาณฯ เพิ่ ม เติ ม ให้ เ พิ่ ม โครงการเข้ า ไปแล้ ว บอกในที่ ป ระชุ ม สภาฯ ว่ า เพิ่ ม
โครงการ ถ้าทําตอนนี้กองวิชาการฯ สามารถส่งงบประมาณฯ ให้สํานักงานท้องถิ่น
จังหวัดฯ ทันแต่สํานักการช่างจะทําประมาณการเพื่อส่งสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดฯ
ในวันที่ 17 กันยายน 2556 ทันหรือเปล่า ถ้าจะเพิ่มโครงการต้องตั้งงบฯ ทําถนน
20,000,000 บาท แต่ถ้าทํางบเพิ่มเติมฉบับที่ 2 จะไม่ทันและทําให้มีผลต่อการ
กันเงินวันที่ 30 กันยายน 2556
ในส่วนนี้ผู้บริหารฯ ต้องคุยกับประธานสภาฯ เพื่อจะปรับงบประมาณที่ได้แถลงไว้
มติที่ประชุม รับทราบ

นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
ผอ.กองการศึกษา

กองการศึกษามีกิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2556 แจ้งดังนี้
1. โครงการรณรงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด กํ า หนดจั ด เข้ า ค่ า ยอบรมในวั น ที่
11 กันยายน 2556 – 13 กันยายน 2556 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์
อ.เมือง จ.ชลบุรี กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง
จํานวน 100 คน
2. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันที่ 20 กันยายน 2556
ณ ป่ า ชายเลนชุ ม ชนวั ด แหลมฉบั ง กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด
เทศบาลนครแหลมฉบัง จํานวน 100 คน

นางพรรณพรรษ หัตถวงษ์
ในวันที่ 13 กันยายน 2556 มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสามัคคี เขียว ขาว เกมส์
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 3 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลฯ 3
มติที่ประชุม รับทราบ
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นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง
1. ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้จํานวน 200 คน ในวันที่
27 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า โดยมีรัฐมนตรีฯ สนธยา
เป็นประธานมอบ
2. ด้ วยคณะผู้ บริ หารฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ทั้ ง 4 เขต ได้ มี ความห่ วงใยพี่ น้ อง
ประชาชน จึงมอบกองสวัสดิการฯ จัดโครงการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสายตาให้กับเยาวชน
ผู้นําชุมชนและผู้สูงอายุ จํานวน 300 คน จะมีพิธีมอบแว่นตาในวันที่ 23 กันยายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า
มติที่ประชุม รับทราบ

นางอุไรวรรณ รักถิ่นกําเนิด
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองวิชาการฯ ได้จัดทําร่างบันทึกงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ส่งให้
ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้กองวิชาการฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2556
มติที่ประชุม รับทราบ

นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ

ในส่ วนที่ ได้ป รับ ปรุ ง ศู นย์ บริ ก ารสาธารณสุข 2 ที่ เ ราจะยกเลิก สั ญ ญากั บ
บริษัทณัฐปณีย์ หน.ฝ่ายฯ บดินทร์ ได้ตรวจสอบการดําเนินงานพบว่าได้ดําเนินการไป
แล้วประมาณ 98 % ซึ่งทางบริษัทยืนยันว่าจะดําเนินการให้เสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ

น.ส.วรรณี ราชภักดี
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ ไ ด้ แ จ้ ง บั น ทึ ก ของนายกฯ จิ น ดา ที่ สั่ ง การให้ ทุ ก ส่ ว นราชการจั ด ทํ า
รายงานประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในปี นี้ ทางกรมส่ ง เสริ ม ฯ มี ห นั ง สื อ สั่ ง การ
เปลี่ยนแปลงแบบรายงานตามระเบียบ คตง. ซึ่งตอนนี้หน่วยตรวจสอบภายในกําลัง
เรียบเรียงจัดทําคําแนะนําเพื่อซ้อมความเข้าใจให้กับทุกส่วนราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล
นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 8 โครงการ มีปัญหาต้องเร่งดําเนินการ
ขอดูรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม 8 โครงการ และขอนัดประชุมวันนี้
เวลา 13.00 น. เรื่องตามงานงบประมาณโครงการต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
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นายประยงค์ จันทร์ไชย
หน.สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดฯ มีเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่
ปรึกษาฯ และนายกฯ จินดา 2 เรื่อง
1. การแยกมิเตอร์ไฟฟ้า อาคารต่างๆ จากศูนย์ราชการ ซึ่งการขอมิเตอร์ต้องออก
บ้ า นเลขที่ ขณะนี้ ม อบหมาย รก.หัวหน้า ฝ่า ยฯ สุพ จน์ ดํ าเนิ น การออกบ้า นเลขที่
เรียบร้อยพร้อมที่จะไปขอไฟที่การไฟฟ้าฯ ได้ทันที
2. จัดระเบียบสวนสาธารณะไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม ตอนนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความ
เรียบร้อยตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 21.00 น.

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ที่มีนโยบายให้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากค่าไฟฟ้าของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ทั้งหมดราคาประมาณ 700,000 บาท ซึ่งราคาสูงมากจึงมีนโยบายนี้เพื่อจะได้ทราบว่า
ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานนั้นเท่าไหร่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

นายกฯ จินดา และสมาชิกสภาเทศบาลฯ จัดตั้งศาลาประชาคมหนองขาม
และขยายอาคารเมื อ งทองให้ ส ามารถจุ ค นได้ จํ า นวน 400 คน เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
สามารถใช้สถานที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดงานต่างๆ ขอฝากงานดังนี้
1. ฝากสํานักการช่างกั้นรั้วศาลาประชาคมหนองขาม เพื่อป้องกันประชาชนบุกรุก
เข้าเขตศาลาประชาคมหนองขาม
2. นํารถเกรดปรับพื้นที่บริเวณศาลาประชาคมหนองขาม
3. นํารถเกรดปรับที่ลํารางห้วยชุมชนหนองพังพวย
4. แยกมิเตอร์ไฟฟ้า
5. ให้สํานักการช่างทําสวิตซ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟที่ปลั๊กที่ห้องนายกฯ จินดา
6. ฝากสํานักการช่างสํารวจทางเข้าศาลาประชาคมหนองขามใหม่ เนื่องจากจะ
ลาดยางถนนสายนี้
7. ฝากปลัดฯ รองปลัดฯ ดูว่าต้องตรวจสอบแนวห้วยตรงศาลาประชาคมหนองขามหรือเปล่า
8. ฝากปลัดฯ มอบเงินให้การไฟฟ้าฯ และการประปาฯ ที่นายกฯ จินดา และคณะผูบ้ ริหารฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งงบเพิ่มเติมอุดหนุนให้การไฟฟ้าฯ และการประปาฯ เพื่อ
ดําเนินการให้ประชาชนที่ขอความช่วยเหลือ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

ผมได้ ป ระชุ ม กั บ การประปาฯ แล้ ว ตอนนี้ ร อการประปาฯ แจ้ ง ว่ า ต้ อ งใช้
งบประมาณฯ เท่าไหร่แล้วผมจะเบิกเงินให้การประปาฯ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556
ส่วนการไฟฟ้าอยู่ในขั้นตอนประสานกับผอ.ประภาส ว่ามีไฟฟ้าเขตใดบ้าง

นายประภาส คล้ายมุข
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

ขยายเขตไฟฟ้ามี 1 โครงการ คือเขตไฟฟ้าบางละมุง ตอนนี้จะเอาไฟฟ้ารวมกับ
ถนนโดยเป็นการทําถนนพร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งจะอยู่หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างสามารถ
กันเงินได้ ส่วนเรื่องประปาผมจะปรึกษากับงานระเบียบฯ ว่าประปาที่มีอยู่ 5 โครงการ
จะใช้วิธีใด ซึ่งการประปาฯ แจ้งว่าสามารถเรียกเก็บได้ทันในเดือนกันยายน 2556 แต่ถ้าเอา
แบบด้วยไม่สามารถทําได้ทัน
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นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

คิดว่าน่าจะได้

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

1.มีติดตั้งเสาไฮแมสที่ถนนเมืองใหม่ใต้ 2.ไฮแมสหมู่บ้านประดิษฐไพศาล 1 ต้น
3.ขยายเขตพร้อมติดตั้งโคมไฟ ซอยหนองเทพ 4.ขยายเขตไฟฟ้าเสาไฮแมสข้างดับเพลิง

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ฝากแนวคิ ด เรื่ อ งชื่ อ ถนน เมื อ งใหม่ เ หนื อ เมื อ งใหม่ ก ลาง เมื อ งใหม่ ใ ต้
จะเปลี่ยนเป็น แหลมฉบังเหนือ แหลมฉบังกลาง แหลมฉบังใต้ เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่ยังไม่ทราบชื่อเนื่องจากสื่อเราไม่ชัดเจน ฝากปลัดฯ ดูความเหมาะสมและมอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําป้ายให้ชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ

นายสนัน่ ชะเอม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เรื่องแจ้งให้ตรวจสอบ 2 เรื่อง
1. ขอให้ตรวจสอบและจัดระเบียบบริเวณสี่แยกชุมชนวัดมโนรม เนื่องจาก
การประปาฯ ทําการวางท่อ แต่ตอนนี้ยังดําเนินการไม่เสร็จทําให้มีทรายไหลมากองบนถนน
และบริเวณหน้าบ้านฉัตรการช่างมีประชาชนวางแผงขายของ ส่วนร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ มี
รถจอดเต็มฟุตบาท
2. ขอให้ซ่อมแซมหลังคาและพื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ําฝั่งเด็ก

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

มอบให้สํานักการสาธารณสุขฯ และสํานักการช่างดําเนินการซ่อมแซมและ
ปรับภูมิทัศน์ตรงสี่แยกชุมชนวัดมโนรม และประสานกับกองการศึกษาเรื่องการซ่อมแซม
ส่วนที่ชํารุดของสระว่ายน้ําฝั่งเด็ก

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ฝากสํานักการช่างซ่อมแซมหลังคาสระว่ายน้ําและออกแบบหลังคาโดยใช้แบบ
รุ่นใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ

นายสายชล เชาว์ไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอติดตามเรื่องไฟฟ้าสุวรรณหงส์บริเวณหน้าเทศบาลฯ ซึ่งเคยแจ้งให้ซ่อมแซม
แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีการซ่อมแซม ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้วย ในส่วนนี้ผู้รับจ้างจะหมดสัญญาเมื่อไหร่

นายพลัฏฐ์ บรรจงภูสิทธิ์
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ

ผู้รับจ้างจะหมดสัญญาเดือนมิถุนายน 2557 แต่ขณะนี้ผมได้ทําการตรวจสอบ
และถ่ายรูปเก็บรายละเอียด เพื่อจะทําการส่งข้อมูลให้กับผู้รับจ้างให้แก้ไข

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ไฟสุวรรณหงษ์ที่ชํารุดมี 2 ส่วน คือ 1. เสียโดยอายุการใช้การ ซึ่งได้แจ้งให้
ซ่อมแซมแต่ไม่มีการรายงานผลปฏิบัติงาน แต่ได้โทรติดตามซึ่งวิธีนี้ไม่มีผลในทางกฎหมาย
จึงมีเงื่อนไขให้เข้าทําการซ่อมแซมและต้องทําให้เสร็จภายใน 7 วัน ในส่วนนี้จะหมด
ประกันวันที่ 22 มิ.ย.2557 คือ หลอดไฟทั้งหมดและส่วนที่ชํารุด ถ้ารอบนี้ไม่ทําต้อง
ริบเงินประกันเพื่อมาซ่อมแซมเอง 2.ตัวหุ้มเสาไฟฟ้าตรงสี่แยกสวนสาธารณะที่โดนรถ
ชนแตก และเสาไฟฟ้าเสาแรกตรงป้ายวัดแหลมทองมีลักษณะเอน ซึ่งในส่วนเสาไฟฟ้า 2
ต้น อยู่ในระหว่างคดีความ
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นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

การตรวจรับงาน ต่อไปเทศบาลฯ ต้องตรวจรับงานงวดที่ 1 โดยต้องเปิดให้
ประชาชนใช้ถนนได้ภายใน 7 วัน ในส่วนของผลทดสอบที่คณะกรรมการตรวจรับงาน
ไปนั้นได้ส่งผลมาให้เราหรือยัง

นายเชิดชัย แจ่มจํารัส
ผอ.สํานักการช่าง

มี 4 หน่วยงานที่ส่งผลทดสอบให้เรา มี 1.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 2.ทางหลวง
ชนบทฯ 3.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 4.โยธาจังหวัดฯ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะส่งให้
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นผูท้ ดสอบ ในส่วนที่ให้ทางหลวงชนบทฯ ส่งผลทดสอบจะ
เป็นเรื่องการบดอัดหินคลุก

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

เมื่อส่งงานงวดที่ 1 เค้าส่งผลทดสอบยืนยันให้เราหรือเปล่า

นายเชิดชัย แจ่มจํารัส
ผอ.สํานักการช่าง

มีครับ เพราเค้าจะสามารเบิกเงินได้ก็ต่อเมื่อมีผลทดสอบแนบรายงานมาด้วย

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

การเก็ บ ตั ว อย่ า งจะมี ก ารเก็ บ หน้ า งาน โดยกํ า หนดให้ มี ภ าพถ่ า ยการเก็ บ
ตัวอย่า งด้วย ซึ่ งต้องถ่ ายรูปช่ างคุม งานในขณะเก็ บ ตั วอย่า งหน้ า งานและส่ งรูปให้
เทศบาลฯ ด้วย ที่ต้องใช้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการในการแจ้งผลทดสอบ
เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ และหนังสือที่ตอบกลับมาจะต้องมีผลทดสอบปะหน้าเป็น
ภาษาอังกฤษที่บอกค่าทดสอบลูกปูน ทดสอบชั้นที่เป็นหินคลุกบดอัดความหนาแน่น
ในกรณีงวดงานที่ส่งให้สํานักการคลังประกาศต้องส่งผลทดสอบเรียบร้อยก่อนจึงจะนัด
ตรวจรับ

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ขณะที่ทําการตรวจสอบ ให้คนของเราเป็นคนตรวจสอบได้หรือเปล่า
เพราะถ้าให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ตรวจงานตนเองเค้าจะให้ผลตรวจว่าผ่าน ในอนาคตเทศบาล
นครแหลมฉบังต้องมีเครื่องทดสอบถนนคอนกรีต
มติที่ประชุม รับทราบ

นายสายชล เชาว์ไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ขอเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาจราจร จากที่เทศบาลฯ สร้างถนนเลียบลําห้วย
บ้านนา ลํารางของการท่าเรือฯ ประชาชนส่วนน้อยที่ใช้ถนนเส้นนี้ มีปัญหาจราจรมาก
ในเส้นทางที่ผ่านชุมชนบ้านนาเก่าไปยังการท่าเรือฯ ขอเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องประสานกับ
การท่าเรือฯ เปิดแท่งปูนที่การท่าเรือฯ นํามาวาง เพื่อเปิดทางให้
รถมอเตอร์ไซค์
ที่ ม าจากทางบางละมุ ง หนองมะนาว ใช้ ถ นนเส้ น ทางเลี ย บลํ า ห้ ว ยผ่ า นด้ า นหน้ า
บ้านพักการท่าเรือฯ เข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมได้

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

มอบ ผอ.พรรณพรรษ ประสานนัดผอ.การท่าเรือฯ ประชุมปรึกษาหารือกับ
นายกฯ จินดา ประธานที่ปรึกษาฯ เลขาฯ สายชล ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ

13
นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

เดือนกันยายน 2556 เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ ตอนนี้มีเงินเหลือจ่ายแต่ละ
กองอยู่บางโครงการโอนไม่ทันต้องส่งคืนมาที่ปลัดฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2556 ให้
ทุ ก หน่ ว ยงานรายงานเงิ น คงเหลื อ ว่ า มี เ หลื อ อยู่ ใ นหน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การ
เท่าไหร่ เรื่องงบประจําปีสํานักงานจังหวัดฯ โทรแจ้งผ่านผู้ว่าฯ เราสามารถนํามา
ประกาศใช้งบประมาณประจําปี และให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องเรื่องงบเพิ่มเติม
ที่จะผ่านสภาฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ส่วนงบประมาณประจําปี 2554 - 2556 ที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการและมีภาระต้องกันเงิน ต้องส่งเรื่องกันเงินให้สํานักการคลังด้วยถ้าไม่
ส่งจะถือว่าไม่กันเงิน ส่วนฎีกาปีนี้เราจะปิดงบประมาณวันที่ 30 กันยายน 2556 ฎีกา
ปกติให้ส่งที่สํานักกี่คลังภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 ส่วนหน่วยงานที่จะส่งหลังวันที่
25 กันยายน 2556 ให้ประสานสํานักการคลังด้วย

น.ส.นารี นันตติกูล
ผอ.สํานักการคลัง

แจ้งเพิ่มเติมเรื่องฎีกา ฎีกาค่าน้ํามันกันเงินได้เฉพาะเดือนกันยายน 2556 ส่วน
งบประมาณจ่ายจริงในปี 2557 ฎีกาค่าสาธารณูปโภคกันเงินได้เดือนสิงหาคม 2556 –
กันยายน 2556 หากได้รับใบแจ้งหนี้แต่ไม่มีเงินห้ามลงรับในปีงบประมาณ 2556 ส่วน
ฎีกาปกติที่หน่วยงานได้ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ทํา ขอให้ช่วยตรวจสอบอย่าให้มีตกค้าง
ในส่ ว นสํ า นั ก การคลั ง ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ า นร่ ว มรั บ ประทานอาหารในวั น ที่
30
กันยายน 2556 ช่วงเย็น ณ หน้าห้องสํานักการคลัง

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

มีเงินเหลือแต่ละหน่วยงานอยู่เท่าไหร่ เพราะจะนําเงินทําโครงการของ
นโยบายคณะผู้บริหารฯ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

ถ้าจะทําโครงการโดยใช้เงินที่เหลือจากแต่ละหน่วยงานต้องใช้วิธีการโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่โดยผ่ านสภาฯ ซึ่งวั นที่ 30 กั นยายน 2556 เป็นการประชุ มสภา
ประจํา ปี 2556 ครั้ งสุ ด ท้า ย จะนํ า เข้ า วาระแรกก่อ นที่ จ ะกั น เงิ น เป็ น การตั้ง จ่ า ย
รายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งถ้ามีโอนได้จะโอนตามนโยบาย

น.ส.สุรนี าฎ ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล

มีเรื่องขอความร่วมมือ 2 เรื่อง
1. ฝากสํานักการช่างและเจ้าของงบประมาณกรณีระหว่างดําเนินการซื้อหรือจ้างถ้ามี
ปัญหาผู้รับจ้างไม่ทําตามสัญญา ขอให้ผู้รับจ้างทําหนังสือเข้ามาเทศบาลฯ ว่าจะสามารถ
ดําเนินการอย่างไร ถ้าดําเนินการแบบไม่มีหลักฐานจะทําให้งานนั้นๆ จะค้างดําเนินการต่อ
ไม่ได้เนื่องจากเกิดการโต้แย้งถึงเรื่องข้อตกลงที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน
2. เรื่องส่งใช้เงินยืมของเจ้าหน้าที่ที่ไปอบรม ขอให้ดําเนินการตามเงื่อนไขระยะเวลา
อย่ารอใกล้วันสุดท้ายแล้วมาส่งหนังสือที่ห้องรองปลัดฯ ในส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไปอบรม
ขอให้นําประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

14
นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง
1. เรื่องการออกแบบประมาณการห้องทํางาน ซึ่งคณะผู้บริหารฯ ให้มีการปรับปรุง
ห้องทํางาน ตอนนี้มีปัญหาในระหว่างการดําเนินการ จึงใช้วิธีให้เจ้าของห้องผู้เกี่ยวข้อง
คุยกับคนออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการ แต่ขณะนี้ห้องที่เสร็จแล้วมีปัญหา
เรื่องพรมมีกลิ่น
2. มีประชุมพนักงานจ้างทุกคน เรื่องต่อสัญญาจ้างในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมเมืองท่า และประชุมพิจารณาเงินเดือนรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร

เสนอให้เปลี่ยนสถานที่ประชุมพนักงานจ้างทั้งหมดให้ใช้ศาลาประชาคมอ่าวอุดม
ฝากปลัดฯ ดูเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ เวลา และอาหาร

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

มีผู้เสนอให้เชิญสมาชิกสภาฯ เนื่องจากพนักงานจ้างบางคนยังไม่รู้จักสมาชิกสภาฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

นายอนันต์ บุญสม
รองปลัดเทศบาล

ตามที่ปลัดฯ มอบหมายให้ประสานงานการจัดทําโครงการศึกษาดูงานปี 2557
ของแต่ละหน่วยงาน ตอนนี้งบประมาณเสร็จสิ้นแล้วขอให้ทุกหน่วยงานประชุมกันและ
ส่งรายละเอียดว่าจะจัดโครงการอะไร เมื่อไหร่ ภายในเดือน กันยายน 2556 เพื่อจะ
ได้จัดวางโครงการไม่ให้ซ้อนกัน

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ฝากหน่วยงานที่จะมีการจัดโครงการศึกษาดูงานในปี 2557 ขอให้ดูปฏิทิน
พยายามหลีกเลี่ยงจัดโครงการตรงกับวันสําคัญและหลีกเลี่ยงไม่ให้โครงการแต่ละ
โครงการติดกัน และส่งรายงานจัดทําโครงการให้ปลัดฯ รองปลัดฯ อนันต์
มติที่ประชุม รับทราบ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ฝากสํานักการช่างประสานกับผู้รับจ้างทําถนนสายหนองแขวะ ให้ใช้คอนกรีต ทํา
ถนนช่วงทางเลี้ยว
มติที่ประชุม รับทราบ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ใครมี เ รื่ อ งอะไรที่ จ ะเสนออี ก หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ดิ ฉั น ในนามคณะผู้ บ ริ ห ารฯ
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมค่ะ

