รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน
ครั้งที่ 12/2556
เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 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. นายปรีชา
ธรรมประเสริฐ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
9. นายสายชล
เชาว์ไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
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. น.ส.มณฑาทิพย์ กลิ่นสุกหอม
หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
22. นางศุภภร
ประชุมพันธุ์
หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์
23. นางมาริณ
งามสงวน
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
24. น.ส.ปทุมวดี
หงษ์ทอง
หัวหน้างานกิจการสภา
25. นายมานัส
อ่วมปลั่ง
หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
26. นายมานะ
ศรีประพันธ์
(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. นางภัคกัญญ์ญาณ์
43. น.ส.สุทธิกานต์
44. นางนภัสสร
45. น.ส.ไพลิน
46. นายภานุวัฒน์
47. นางยุวดี
สํานักการช่าง
48. นายประภาส
49. นายอภิชาติ
50. นายวิชา
51. นางสาลินี
52. นายเกษตร
53. นายพลัฏฐ์
54. นายธนยศ
55. น.ส.สีฟา้
56. น.ส.นิภาพร

กลัดเจริญ

(แทน)หัวหน้างานดับเพลิงและกู้ภัย

นันตติกูล
รัตนพันธ์
รวมทรัพย์
ลือมงคล
ทองอุทัย
ปิ่นศร
ญาณวรัตน์
นรฐิติเศรษฐ์
วัจนะลักษณ์
หงษ์ทอง
เอกกุทัพ
อยู่สุข
แย้มนิ่มนวล
พัสดุ
เดือดสันเทียะ
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
(แทน)หัวหน้างานทะเบียนพัสดุ
หัวหน้างานพัฒนารายได้และกิจการพาณิชย์
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้
หัวหน้างานเร่งรัดรายได้
หัวหน้างานแผนที่ภาษี
หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สิน

คล้ายมุข
ลิ้มเศรษฐานุวัต
สิทธิธัญญกิจ
ไชยเทพ
ถนอมรอด
บรรจงภูสิทธิ์
ยิ่งเจริญ
น้อยผาสุข
จันทนา

รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
รก.ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค/รก.หน.งานบํารุงรักษาทางฯ
หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ

รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานวางแผนและวิชาการ
/57. นายอรัญญรัตน์…
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57. นายอรัญญรัตน์
58. นางแพรวขวัญ
59. นายธนภูมิ
60. นายสราวุธ
สํานักการสาธารณสุขฯ
61. นางอารีย์
62. นางสุนทรี
63. นางนพพรวรรณ
64. นางราชรุจิ

โพธิ์ทอง
กลิ่นขจร
ท่าวัง
ไฟกระโทก

หัวหน้างานสถานที่
หัวหน้างานสวนสาธารณะ
หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล
หัวหน้างานช่างศิลป์

ตรีรัตนเวช
จิตรีพล
ทองเต็ม
จินดาสวัสดิ์

ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ

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

รก.ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข/หน.งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(แทน)หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2
(แทน)หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลฯ/รก.หัวหน้างานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานสุขาภิบาลและตลาด
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/รก.หน.งานฝ่ายแผนงานฯ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย/รก.หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ
หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม
หัวหน้างานวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานงบประมาณ
(แทน)หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
/86. น.ส.นิติวฒ
ั น์…
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86. น.ส.นิติวัฒน์
วัฒนวิเชียร
87. น.ส.เนตรนภา รักความสุข
กองการศึกษา
88. นายวรดิษฐ
เศรษฐสันติ์
89. นางสายสมร
ชื้อทัศนประสิทธิ
90. น.ส.ลัดดา
สอนธิราช
91. น.ส.กัญญ์นรา คนการ
92. พ.อ.ท.หญิง ประกาย ทับศรี
93. นางอุษณีย์
แสนตลาด
94. น.ส.จงกล
เนื่องจํานงค์
95. นายพรชัย
เชื้อชูชาติ
96. นางแสงอรุณ
ขจรน้ําทรง
97. นางนิภาภรณ์
อุนาพรม
กองช่างสุขาภิบาล
98. นางวิภาพรรณ วรสรวง
99. นายฉัตรพงศ์
เสมียนรัมย์
100. นายกอบคุณ
แก้ววิเชียร
101. นายพีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์
102. นางอรกัญญา เนตรประดิษฐ์
กองสวัสดิการสังคม
103. นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
104. นางธนาวรรณ วาจายิ้ม
105. นางรัศมี
พิลาทอง
106. นายเมืองจันทร์ อินสอน
107. นางพิมาดา
จันทร์ทรัพย์
108. นางพเยาว์
จันทรกูล
109. พ.จ.อ.นริศ
นิลทคช
110. น.ส.วรวลัญช์ ร่ํารวย
111. น.ส.สมรรัตน์ ไชยวรรณ
112. นางรัตติกาล ทับทิมไทย
113. น.ส.พชรพร
ภูตะมี
114. นายโสธร
วังจํานงค์
115. น.ส.เรณู
วิญญาสุข

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

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานแผนและโครงการ/รก.หน.งานนิเทศฯ
หัวหน้างานงบประมาณและเงินอุดหนุน
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานโรงเรียน/รก.หน.ส่งเสริมประเพณีฯ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 1
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 2
(แทน)ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายจัดการของเสียอันตรายฯ
หัวหน้างานออกแบบและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา
หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย
หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานควบคุมทรัพย์สิน
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการชุมชน
หัวหน้างานพัฒนาชุมชนเมือง
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน
หัวหน้างานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ
หัวหน้างานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว
หัวหน้างานบริการและพัฒนาสังคม
/116. น.ส.ภิฎาภาช์...
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116. น.ส.ภิฎาภาช์ จันทรสูง
หน่วยตรวจสอบภายใน
117. น.ส.วรรณี
ราชภักดี
ผู้ไม่มาประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาล
1. นายชัชชัย
อุบลวรรณ
2. นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ
สํานักการช่าง
3. นายบดินทร์
ชินะจิตร
4. นายสาธิต
ขันธวิทย์
5. นายณรงค์ฤทธิ์ นิยมไวทยะ
6. นายอธิราช
สีหะวงษ์
7. นายคทาวุธ
เล็กยิ้ม
สํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
8. น.ส.พิณญาพร กลิ่นเมือง
9. น.ส.วรรณี
สุขะ
กองช่างสุขาภิบาล
10. นายณรงค์
บุปผา

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/รก.หน.งานสถาปัตยกรรม (ปฏิบัติงานด่วน)

หัวหน้างานจัดทําและควบคุมผังเมือง (ปฏิบัติงานด่วน)
หัวหน้างานวิศวกรรม (ปฏิบัติงานด่วน)
หัวหน้างานไฟฟ้าสาธารณะ (ปฏิบัติงานด่วน)
นายช่างโยธา 6 ว (ปฏิบัติงานด่วน)
หัวหน้างานส่งเสริมการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย (ไปราชการ)
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ (ปฏิบัติงานด่วน)
ผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล (ลาป่วย)

6

นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
เวลา 09.30 น. แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
น.ส.เนตรนภา รักความสุข
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

พนักงานเทศบาลที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น และเปลีย่ นขีด จํานวน 2 ราย
1. น.ส.ภิฎาภาช์ จันทรสูง ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 6ว เลือ่ นเป็น
นักพัฒนาชุมชน 7ว กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556
2. นายมานะ ศรีประพันธ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 4 เลื่อนเป็น
เจ้าหน้าทีป่ ้องกันฯ 5 สํานักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556
พนักงานเทศบาลที่ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้น จํานวน 2 ราย
1. น.ส.อรทัย บุญใคร่ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 เลื่อนเป็น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว สํานักการคลัง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556
2. นางชนิดาภา แต้มศรี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 3 เลื่อนเป็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 4 กองวิชาการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับการเลื่อนระดับ ขอให้ตั้งใจทํางาน
ร่วมกันพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง และขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและ
เจริญก้าวหน้าต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2556

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

แก้ไข หน้า 4 ลําดับที่ 94. นางธนาวรรณ ปานสุวรรณ เป็น 94. นางธนาวรรณ วาจายิ้ม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เรื่องที่ 1 มอบสํานักการช่าง ติดตามความคืบหน้าเรื่องการติดตั้งป้ายชื่อถนน
แหลมฉบังเหนือ แหลมฉบังกลาง และแหลมฉบังใต้

นายสราวุธ ไฟกระโทก
หัวหน้างานช่างศิลป์

เรื่ อ งป้ า ยชื่ อ ถนนขณะนี้ ทํ า โครงสร้ า งของป้ า ยเสร็ จ แล้ ว อยู่ ใ นขั้ น ตอน
ประกอบตัวแผ่นและติดตั้งป้ายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยยังไม่เทปูนเป็นการ
ติดตั้งแบบชั่วคราว
มติที่ประชุม รับทราบ
/-เรื่องที่ 2...

7

เรื่องที่ 2 มอบสํานักการช่าง และสํานักปลัดเทศบาล จัดทําหนังสือถึงแขวงการทางฯ
เรื่องให้เก็บป้ายสนับสนุนและคัดค้าน พรบ.นิรโทษ และซ่อมถนนที่ชํารุดบริเวณ
สี่แยกท่าเรือแหลมฉบังและถนนสาย 7 หน้าปั๊ม NGV ปตท.
นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวตั
ผอ.ส่วนการโยธา

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
นายมานัส อ่วมปลั่ง
หน.งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

ได้ดําเนินการซ่อมแซมบริเวณสี่แยกท่าเรือเรียบร้อยแล้ว ในส่วนหน้าปั๊ม
NGV ปตท. ได้ดําเนินการโดยขุดรื้อเทคอนกรีตและลงยางแอสฟัลท์ติคพร้อมบดอัด
แน่นเป็นบางส่วน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างซ่อมแซมโดยการขุดรื้อเทคอนกรีตต่อไป
ซึ่ งสํ านั กปลั ดเทศบาลได้ ทํ าหนั งสื อแจ้ งหมวดการทางบางละมุ งที่ 1 แล้ วเมื่ อวั นที่
8 พฤศจิกายน 2556
ขอให้ทาสีขอบถนนด้วย
จากที่ได้ทําหนังสือแจ้งหมวดการทางบางละมุงที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ได้ ไปตรวจสอบพบว่ามี ป้ายสนั บสนุนและคัดค้าน พรบ.นิ รโทษ ทั้งหมด 9 จุ ด เมื่อได้
ติดตามผลแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ จึงให้เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ เก็บป้ายดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 3 มอบสํานักการช่าง ติดตามเรื่องตรวจสอบและซ่อมแซมถนนที่ชํารุดทุก
สายในเขตเทศบาล

นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวตั
ผอ.ส่วนการโยธา

รายงานการซ่อมถนนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556
งานบํารุงรักษาทางและสะพาน ส่วนการโยธา สํานักการช่าง เทศบาลนครแหลมฉบัง
1 พ.ย. 56 ซ่อมถนน, สเปรย์ยางถนนอ่าวอุดมซอย 17 หนองคล้าเก่า ซอยพูนผล
หนองสะเดา หนองมะนาว, ปรับเกรดซ่อมถนนหนองสะเดา หลังร้อยลีลา หนองคล้าใหม่
หนองคล้าเก่า เลียบคลองบ้านนา
4 พ.ย. 56 ซ่อมถนนยูเทิร์นใต้สะพานเก้ากิโล ถนนเก้ากิโล, ปรับเกรดถนนแยก
หมู่บ้านโนเบิ้ล ทางเบี่ยงถนนหลังบ้านรองนายกฯ ธานี ยูเทิร์นใต้สะพานฝั่งตันบู๊
5 พ.ย. 56 กลบหลุมถนนแอสฟัลท์ทางลงอ่าว หน้าประปา บ้านพี่จอยหน้าชุมชน
หนองคล้าใหม่
6 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนซอยหนองแร่ ซอยข้างโรงเรียนชากยายจีน
ซอยหลัง ม.รุ่งเรืองทอง หนองมะนาว, ซ่อมถนนแหลมฉบังเหนือ ถนนแหลมฉบังใต้
7 พ.ย. 56 กลบหลุมบ้านตาพุด แมกไม้, กลบหลุมทางขึ้นวัดสันติคีรี
หน้าเครือสหพัฒน์ ฝั่งประตู1
13 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนหน้าเครือสหพัฒน์ฯ ไร่หนึ่ง, ซ่อมถนนยูเทิร์นเก้ากิโล
แยกข้างวัดใหม่เนินพะยอม อ่าวอุดม
14 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนหน้าชุมชนหนองคล้าเก่า หลังบ้านรองนายกฯ เรวัติ,
ซ่อมเทคอนกรีตแยกวัดใหม่เนินพะยอม
15 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนในสวนสาธารณะ หนองสะเดา หนองคล้าเก่า, สเปรย์ยาง
ถนนซอยพูลผล, ซ่อมถนนทางลงแหลมฉบัง ตลาดพระพรหม
/-18 พ.ย. 56…
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นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวตั
ผอ.ส่วนการโยธา

18 พ.ย. 56 ขุดซ่อมถนนแยกสุขุมวิท- เมืองใหม่เนือ, ปรับเกรดถนน ถมดินลูกรังหลัง
ร้อยลีลา หลังโรงไฟฟ้าเขาน้ําซับ, ปรับซ่อมถนนเตรียมเทคอนกรีตหลังร้อยลีลา,
ซ่อมถนนแหลมฉบังเก่า
19 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนซอยแยกถนนหนองเทพ, ซ่อมถนนแหลมฉบังเก่า,
ปรับถนนเตรียมเทคอนกรีตชากยายจีน
20 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนแยกหลังโรงเปา หนองมะนาว ทุ่งกราด, ซ่อมถนนหน้า
อาคารป้องกัน บ้านทุ่ง ถนนทุ่งกราด – หนองพังพวย แหลมฉบังเก่า – บายพาส
21 พ.ย. 56 ขุดซ่อมถนน เทคอนกรีตถนนหน้าประตู 1 เครือสหพัฒน์, ซ่อมถนน
หนองสะเดา ถนนชากยายจีน2 ซอยอบอุ่น ถนนแยกตลาดอุดมกิตติ์ 2 หลังโรงเปา
22 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนหนองขามซอยโรงกรอง หนองมะนาว เลียบทางรถไฟ,
ซ่อมถนนหน้าเครือสหพัฒน์ ชุมชนชากยายจีน, ขุดซ่อมถนนเตรียมเทคอนกรีตถนนแม่ฮ่องสอน
25 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนหนองคล้าเก่า หนองคล้าใหม่ เลียบทางรถไฟ,
ขุดซ่อมถนนเทคอนกรีตแม่ฮ่องสอน, ซ่อมถนนเขาน้ําซับ ห้วยเล็ก
26 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนซอยพูนสิน ขนุนคู่ 2, ขุดซ่อมเทคอนกรีตถนนแม่ฮ่องสอน,
ซ่อมถนนห้วยเล็ก เศรษฐีในฝัน
27 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนชากกะปอก เนินผาสุก, ซ่อมถนนเศรษฐีในฝัน,
สเปรย์ยางถนนอ่าวอุดม เนินผาสุก, เทคอนกรีตซ่อมถนนแม่ฮ่องสอน
28 พ.ย. 56 ซ่อมถนนซอยเอสโซ่ แยกเทคโนฯ ถนนแหลมฉบัง1
29 พ.ย. 56 ปรับเกรดถนนซอยพูลสิน – เขตเจ้าพระยาสุรศักดิ์, ซ่อมถนนเมืองใหม่1,
ขุดรื้อเทคอนกรีตซ่อมถนนแม่ฮอ่ งสอน และเกาะกลางถนนหน้าปั๊มแก๊ส NGV แยกเทคโนฯ
2 ธ.ค. 56 ซ่อมถนนสายหนองพังพวยช่วงทางรถไฟทุ่งกราดตรงท่อระบายน้ํา
ถนนสหภาพ6 ช่วงในท้องนาหนองพังพวย, ปรับเกรดถนนผังเมืองหลังการเคหะ,
กลบหลุมถนนแอสฟัลท์หน้าร้านวิสูตรเจริญยนต์
4 ธ.ค. 56 ปรับเกรดถนนเลียบทางรถไฟสายข้างบริษัทซังกิว ทุ่งกราด
ถนนหน้าบริษัทโปรเกรส หลังการเคหะ หนองคล้าเก่า หนองพังพวย, ซ่อมถนนสาย
หนองมะนาว สายทุ่งกราด – หนองพังพวย, สเปรย์ยางถนนข้างทางรถไฟบริษัทซังกิว
6 ธ.ค. 56 ปรับเกรดถนนอ่าวอุดมการช่าง ทุ่งกราด หนองคล้าเก่า, ซ่อมถนนเนิน
ไร่สอง - ไร่หนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 4

นายพลัฏฐ์ บรรจงภูสิทธิ์
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ

มอบสํานักการช่าง เพิ่มไฟแสงสว่างตลาดโต้รุ่ง บริเวณที่จอดรถ

ได้ติดตั้งโคมสปอร์ตไลท์ให้ 1 ชุดแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

/-เรื่องที่ 5...
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เรื่องที่ 5 มอบสํานักการสาธารณสุขฯ ติดตามเรื่องทําความสะอาด เก็บขยะ
บริเวณตลาดอุดมกิตติ์
นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ

ได้ ดําเนินการติดตามตรวจสอบตลาดอุดมกิตติ์ 2 และแนะนําให้คุ ณเล็ก
(ผู้ดูแลตลาด) ดําเนินการภายใน 7 วัน ดังนี้
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 1
2. ทําความสะอาดและเก็บขยะ บริเวณภายในตลาดและรอบๆ ตลาดทุกวัน
3. ทําการล้างพื้นตลาดและรอบๆ ตลาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ตลาดอุดมกิตติ์มีโครงการที่จะเทแอสฟัลท์ติครอบตลาดบ้างหรือเปล่า

นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ

จะดําเนินการสอบถามให้ค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

เพิ่มเติมเรื่องติดตาม 2 เรื่อง
1. ขอให้สํานักการช่างรายงาน เรื่องติดตามโครงการขยายถนนสุขุมวิทและติดตั้งไฟ
แดงบริเวณสี่แยกแหลมฉบังเหนือ ได้ดําเนินการประสานกับกรมทางฯ เรื่องถึง
ขั้นตอนใดแล้ว
2. สืบเนื่องจากประธานที่ปรึกษาฯ มีนโยบายให้ทําป้ายเลี่ยงถนนสาย 7 ซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้างนั้นดําเนินการติดตั้งหรือยัง ขอให้รายงานผลด้วย

นายประภาส คล้ายมุข
รก.ผอ.สํานักการช่าง

โครงการขยายถนนและติดตั้งไฟแดงได้ประสานทางสํานักทางหลวงที่ 12 แล้ว
วันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ไปรับสําเนาหนังสือของสํานักทางหลวงที่ 12 ที่จะส่งไปกรมทาง
หลวงฯ และจะนํามาให้ประธานที่ปรึกษาฯ พิจารณา

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

สํานักทางหลวงที่ 12 อยู่ที่ศรีราชาจะคุมสํานักงานบํารุงทางฯ หรือแขวงการทาง
เดิม ส่วนสํานักงานบํารุงทางชลบุรีที่ 2 อยู่ที่บางแสน

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

เราต้องส่งหนังสือตามขั้นตอนเองหรือเปล่า

นายประภาส คล้ายมุข
รก.ผอ.สํานักการช่าง

สํานักงานบํารุงทางชลบุรีที่ 2 จะส่งเรื่องมาที่ สํานั กทางหลวงที่ 12 และ
สํานักทางหลวงที่ 12 จะส่งเรื่องไปที่กรมทางหลวงฯ หนังสือที่เราขอสําเนานั้นคือ
หนังสือสํานักทางหลวงที่ 12 ที่จะส่งไปที่กรมทางหลวงฯ

นายสราวุธ ไฟกระโทก
หัวหน้างานช่างศิลป์

ได้ทําป้ายเลี่ยงถนนสาย 7 มี 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางจากสี่แยกท่าเรือตรง
ข้ามทางรถไฟออกซอยจุกกะเฌอถึงสายบายพาส 2. เส้นทางผ่านวัดทุ่งกราดออก
หนองแขวะ ทั้ง 2 เส้นทางนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเลี่ยงการใช้ถนนสาย 7 ที่
กําลังซ่อมแซมอยู่ตอนนี้

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ขอให้ทําป้ายมีตัวหนังสือขนาดและสีให้ชัดเจน ตอนนี้ติดตั้งป้ายเลี่ยงถนน
สาย 7 กี่จุด
/-นายสราวุธ...
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นายสราวุธ ไฟกระโทก
หัวหน้างานช่างศิลป์

ประมาณ 20 จุด ป้ายมีลักษณะพื้นสีน้ําเงินเข้ม ตัวหนังสือสีเหลือง

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ต้องเพิ่มป้ายข้อความว่าข้างหน้ารถติดแล้วประชาชนจะหาป้ายเส้นทางเลี่ยง
โดยขอให้ช่างศิลป์แก้ไขปรับเปลี่ยนสีให้เห็นเด่นชัด

นายเรวัติ เขียวสนิท
รองนายกเทศมนตรี

ป้ายต้องมีขนาดใหญ่และบอกระยะด้วย ให้ออกแบบแล้วนําเสนอให้นายกฯ
และประธานที่ปรึกษาฯ พิจารณาก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

นโยบายของคณะผู้บริหารฯ ให้ติดตั้งตกแต่งไฟประดับตามสถานที่ต่างๆ ให้เสร็จ
ก่อนวันงาน 15 วัน แต่ขณะนี้บริเวณสี่แยกอ่าวอุดมยังไม่ได้เก็บในส่วนที่จัดของวันพ่อ
เนื่องจากยังได้รับความสนใจจากประชาชนอยู่มาก ในส่วนของเทศกาลปีใหม่จะให้ช่าง
ศิลป์ออกแบบและติดตั้งป้ายสวัสดีปีใหม่บริเวณป้ายบอกซักครั้งดีกว่าบ่นร้อยครั้ง

นางแพรวขวัญ กลิ่นขจร
หัวหน้างานสวนสาธารณะ

ปี นี้ เ ทศกาลคริ ส มาสต์ จ ะมี จั ด สวนประดั บ ไฟบริ เ วณลานข้ า งน้ํ า พุ ใ น
สวนสาธารณะของเทศบาลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
ผอ.กองการศึกษา

กําหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง
เวลา 07.00 น. - นักเรียนพร้อมบริเวณพิธี
เวลา 07.30 น. - คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
- ประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แขกผู้มีเกียรติ พร้อมบริเวณงาน
- แจกของขวัญให้แก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงาน
เวลา 08.00 น. - เคารพธงชาติ
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง
เวลา 08.10 น. - นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ
- รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาอ่านสาส์นวันเด็ก
- ประธานฯ กล่ า วขอบคุ ณ ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และกล่ า วให้
โอวาทแก่เด็ก
- พิธีมอบทุนการศึกษา
- แขกผู้มีเกียรติจบั รางวัลและมอบรางวัลพิเศษแก่นักเรียนที่เข้า
ร่วมงานฯ
เวลา 11.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมกลางแจ้ง / กิจกรรมบนเวที
เวลา 15.00 น. - ปิดงาน
/-นางจินดา...
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นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ปีนี้รางวัลพิเศษและทุนการศึกษายังมีหรือเปล่า

นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
ผอ.กองการศึกษา

ปีนี้ยังคงมีรางวัลพิเศษและทุนการศึกษาเหมือนเดิมครับ

นายสันติ ศิรติ ันหยง
รองนายกเทศมนตรี

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบการจัดตั้งซุ้มอาหารของหน่วยงานต่างๆ
ให้หลีกเลี่ยงการจัดบนสวน สนามหญ้าเพราะมีส่วนที่กําลังปรับปรุงอยู่

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ให้กองการศึกษาประสานกั บสํานักการช่าง และงานสวนฯ ในเรื่ องพื้นที่
จัดตั้งซุ้มอาหาร

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ขอให้สํานักการช่าง และงานสวนฯ นําไม้ดอกใส่กระถางจัดบริเวณสวนต้นไม้
หน้าเทศบาลฯ ทั้งตลอดแนว เพื่อเป็นจุดถ่ายรูป

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ขอเสนอให้จัดตกแต่งเพิ่มไม้ดอกที่หน้าเทศบาลฯ แทนที่ลานข้างน้ําพุใน
สวนสาธารณะ เนื่องจากประชาชนผ่านไปมาเห็นชัดเจนและสามารถแวะถ่ายรูปได้
ตลอดเวลาและยังไม่กระทบต่อการจัดงานวันเด็กที่ 10 มกราคม 2557 ถ้าเป็นใน
สวนสาธารณะจะปิดประตูเวลา 22.00 น.

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ให้ทําทั้ง 2 จุด

นายเรวัติ เขียวสนิท
รองนายกเทศมนตรี

ฝากสํานักการช่างเก็บและดูความเรียบร้อยบริเวณที่มีการรื้อฟุตบาททาง
แยกเข้าเทศบาลฯ ฝั่งข้างสถานีตํารวจ เพื่อให้ดูสวยงามทั้งบริเวณ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

โรงเรียนเทศบาลฯ 1 ผอ.พรชัย ต้องการวัสดุที่เหลือไปใช้ในการเสริมบ่อน้ํา
ในส่วนของโรงเรียนหรือเปล่าค่ะ

นายเรวัติ เขียวสนิท
รองนายกเทศมนตรี

วัสดุมี 2 ชุด คือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่ตอนนี้ทําการรื้ออยู่หน้าเทศบาลฯ กับอีก
ชุดเป็นการวางประปาฯ ซึ่งเป็นงบประมาณฯ ของเราที่โอนให้ประปาฯ ทางที่จะไป
ร้านอาหารในนาเป็นอิฐตัวหนอนซึ่งส่วนนี้ให้ประสานกับสํานักการช่าง

นายพรชัย เชื้อชูชาติ
ผมขออนุญาตขอทั้งอิฐแผ่นสี่เหลี่ยมและอิฐตัวหนอน เนื่องจากมีพื้นที่ส่วน
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 1 หนึ่งซึ่งต้องการใช้วัสดุจํานวนมาก และขอความอนุเคราะห์สํานักการช่างขนย้ายวัสดุ
นายประภาส คล้ายมุข
รก.ผอ.สํานักการช่าง

จะให้สํานักการช่าง ส่วนการโยธาฯ จัดเครื่องจักรและรถดั้มขนย้ายให้ครับ

นายสายชล เชาว์ไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

อิฐตัวหนอนที่การประปาฯ ทําการรื้ออยู่ในขณะนี้เมื่อเค้าวางท่อประปาเสร็จ
จะปูให้เราแต่จะไม่คงสภาพเดิมให้ไปตรวจสอบ

นายเรวัติ เขียวสนิท
รองนายกเทศมนตรี

จากที่ไปตรวจสอบพื้นที่กับสํานักการช่าง พบว่าปัญหาในการปูอิฐตัวหนอน
จะมีหญ้าขึ้นจึงให้เอาอิฐตัวหนอนออกเลย แล้วจะดูงบประมาณฯ เพื่อจะเทคอนกรีต
ในส่วนนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
/-ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ขอชมเชยสํานักการช่าง เรื่องการประดับไฟวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2556 และฝากเรื่องติดตาม 2 เรื่อง
1. ฝากสํานักการช่างซ่อมแซมถนนสาย 2 ทางเข้าคอนโดเพ็ญรุ่ง และปรับปรุงสี่
แยกถนนสายเหนือไปทางโรงเรียนเทศบาลฯ 2 ถึงโค้งจระเข้
2. ฝากสํานักการคลังดําเนินการด่วน เรื่องรถประจําตําแหน่ง นายกฯ จินดา

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

เวลาทําการจัดซื้อถ้าเป็นเรื่องด่วน สําคัญ ควรแยกออกโดยเฉพาะ ถ้าส่งเรื่อง
รถทั้ง 8 คัน รวมเป็น E-Auction ถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ผ่านทั้งหมด

นายบุญเลิศ น้อมศิลป์
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ

ฝากปลัดฯ ดูความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

น.ส.สุรนี าฎ ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล

มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง
1. อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 และในส่วน
ของคณะผู้บริหารฯ จะมีกระเช้ามอบในวันที่ 6 มกราคม 2557 ก่อนเข้าประชุม
ปรึกษาหารือ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ปรึกษาฯ จะมีกระเช้ามอบในห้อง
ประชุมปรึกษาหารือ
2. เนื่องจากตอนนี้มี พรก. ยุบสภาฯ กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการว่าในช่ วง
เลือกตั้งห้ามมีการจัดทัศนศึกษาดูงาน ทําให้มีผลต่อการไปศึกษาดูงานของสํานัก
และกองที่จะไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อาจจะสั่งระงับ อีกส่วนจะขอหารือ
เรื่องงานจัดเลี้ยงปีใหม่ของเทศบาลฯ จะมีการกําหนดวันใด
จัดงานเลี้ยงปีใหม่ในวันที่ 8 มกราคม 2557

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

การไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมาของคณะครูในเดือนมกราคม 2557
ในส่วนนี้จะเป็นข้าราชการทั้งหมด แต่ที่เป็นข้อห้ามในการจัดทัศนศึกษาดูงานในช่วงการ
เลือกตั้งนั้นคือ ห้ามนําชุมชนหรือมวลชนออกนอกพื้นที่เนื่องจากจะเป็นการเจตนาหา
เสียง แต่ในการจัดเลี้ยงปีใหม่สามารถทําได้โดยห้ามมีการหาเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

เมื่อมี พรก. ยุบสภาฯ และมีการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แม้ว่าจะมี
การเลือกตั้งหรือไม่ สํานักปลัดฯ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมดังนี้
1. สํารวจอุปกรณ์จัดเตรียมอุปกรณ์การเลือกตั้ง
2. งานทะเบียนฯ ต้องดูว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นคือผู้ที่เกิดก่อนวันใด เข้าอยู่ในพื้นที่เมื่อไหร่
ต้องออกไปสํารวจและประชาสัมพันธ์ เตรียมตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งมีกี่หน่วย
3. ตั้งศูนย์การเลือกตั้ง กําหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ
และจะมีการเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้ง
/-นางจินดา…
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นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
นายสุพจน์ หัสติ
รก.หน.ฝ่ายปกครอง

ในส่วนของผู้ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ไม่ตรงกับในทะเบียนบ้าน สามารถแก้ไขได้
หรือเปล่า
สามารถแก้ไขได้โดยยื่นคําร้อง ซึ่งจะดูในใบโฉนดเป็นหลัก

นายเรวัติ เขียวสนิท
รองนายกเทศมนตรี

ขอเสนอที่ประชุม ให้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายกฎหมายหรือผู้ที่มี
ความรู้มาให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายการเลือกตั้งกับคณะผู้บริหารฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

ผมจะไปประสานกับ กกต. แต่ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่จะมีการเลือกตั้ง
ใหม่ผมได้แจ้งไปที่ กกต. ซึ่งจะเข้ามาให้ความรู้และชี้แจงในเดือนกรกฎาคม 2557

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ไปดูเรื่องเดิมว่าเทศบาลนครแหลมฉบัง
มีเขต 5 และเขต 6 คร่อมกันอยู่ 2 เขต เพราะฉะนั้นต้องเตรียมวางแผนการแบ่งพื้นที่
และเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ขอติดตามเรื่องเดิม คือ การติดตั้งและซ่อมแซมไฟสุพรรณหงส์หน้าเทศบาล
ขอให้หัวหน้าฝ่ายศูนย์ฯ รายงานผลด้วย

นายพลัฏฐ์ บรรจงภูสิทธิ์
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ

ได้ประสานกับบริษัทฯ ผู้รับเหมาแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ จึงทําเรื่องให้งาน
กฎหมายฯ ดําเนินการให้

นายสามารถ แสงสุวรรณ
หน.งานกฎหมายและนิติกรรม

งานกฎหมายฯ ได้ทําหนังสือแจ้งบริษัทฯ ผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
ให้ดําเนินการซ่อมแซมเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับหนังสือ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

หมดสัญญาเมื่อไหร่ค่ะ
ค้ําประกันจะหมดวันที่ 22 มิถุนายน 2557 แต่ตอนนี้โอนเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายฯ
ดําเนินการ ซึ่งจะมีการส่งประมาณการที่จะเรียกเงินกับบริษัทฯ ผู้รับเหมา ในกรณีที่ผิด
สัญญา 300,000 บาท ตอนนี้เสาไฟสุพรรณหงษ์สีร่อนทุกต้น ส่วนเสาไฟตัวที่รถชน คือเสา
ไฟตรงสี่แยกสวนสาธารณะและเสาไฟด้านหน้าถนนสุขุมวิทขอให้รายงานความคืบหน้า
รู้ตัวคนชนเสาไฟหรือเปล่า

นายพลัฏฐ์ บรรจงภูสิทธิ์
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ

รู้เฉพาะคนชนเสาไฟตรงสี่แยกสวนสาธารณะ ตอนนี้กําลังประสานกับบริษัทฯ
และหาราคา ซึ่งไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ ผู้รับเหมา

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

เสาไฟส่วนที่เป็นปัญหาคือตัวฝาครอบสีน้ําเงินที่โคน เนื่องจากบริษัทที่เค้ารับ
หล่อตอนนี้เค้าไม่ทําแล้ว

นายเกษตร ถนอมรอด
หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค

เราทําราคาที่เราทําให้เค้า มีประมาณการของเก่าอยู่
/-นางจินดา...
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นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

เอาส่วนประมาณการราคาตรงนี้ไปเรียกค่าเสียหายได้หรือเปล่า

นายพลัฏฐ์ บรรจงภูสิทธิ์
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ

ได้ครับ แต่ไม่มีบริษัทที่รับหล่อชิ้นนี้เค้าไม่ทําแล้ว

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ในส่วนของคดีสิ้นสุดหรือยัง

นายพลัฏฐ์ บรรจงภูสิทธิ์
หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ

ยังครับ อยู่ระหว่างรอราคาและหาบริษัททํา

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

นําราคาประมาณการให้คนที่ชนเสารับผิดชอบและเราซ่อมให้ หรือจะให้เค้า
เป็นผู้ซ่อมเองก็ได้

นายเรวัติ เขียวสนิท
รองนายกเทศมนตรี

ให้เราเรียกราคาเต็ม ที่เราได้ประมาณราคาไปก่อนแต่หากถ้าเค้ามีประกัน
แล้วขอต่อรองก็สามารถคุยกันได้ เนื่องจากเป็นคดีที่ตกลงกันได้เพื่อเรื่องนี้จะได้จบ
มติที่ประชุม รับทราบ และให้หัวหน้าฝ่ายศูนย์ฯ ติดตามรายงานผลทุกเดือนจนกว่า
จะแล้วเสร็จ

นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง
1. มีการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน หลักสูตรเด็กไทยก้าวไกลสู่
อาเซียนในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเมืองท่า โดยมีพิธีเปิดเวลา 09.00 น.
2. ด้วยทางคณะผู้บริหารฯ นําโดยนายกฯ จินดา ถนอมรอด และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทั้ง 4 เขต ได้มคี วามห่วงใยผู้สงู อายุและผู้พิการ จึงได้สนับสนุนงบประมาณโดยมอบ
กองสวัสดิการฯ จัดทํากิจกรรมจัดปีใหม่ให้ชมรมผู้สูงอายุในวันที่ 12 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า และชมรมผู้พิการในวันที่ 24 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองทอง
มติที่ประชุม รับทราบ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

เรื่องป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ของกองวิชาการฯ ดําเนินการถึงขั้นตอนใด

นายไพรัตน์ เพชรราช
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

เปิดซอง รับซอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และเคาะราคาเมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้มีปัญหาร้องเรียนจึงอยู่ในช่วงดําเนินการแก้ไข จึงยัง
ไม่ได้เรียกผู้เคาะราคาต่ําสุดมาทําสัญญา

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประมาณการ ตอนนี้ผมกําลังตรวจสอบ ส่วนจะทํา
การยกเลิกแล้วเคาะราคาใหม่หรือเซ็นสัญญาอยู่ในขั้นตอนปรึกษากับคณะกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ
/-นางราชรุจิ...
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นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

มีโครงการ 2 โครงการ
1. ด้วยความห่วงใยในสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารฯ
นําโดย นายกฯ จินดา ถนอมรอด และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้จัดทําโครงการฟันเทียม
และการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ปีที่ 4
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่ขึ้นทะเบียนการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) ของ
โรงพยาบาลแหลมฉบังเท่านัน้
เอกสารประกอบการสมัคร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
สมัครได้ที่ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง
(สามารถสมัครแทนได้) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ คัดกรองทํา
ฟันเทียมวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุม
เมืองท่า ชั้น 2 โดยทีมงานทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแหลมฉบัง
2. โครงการขาเทียม ความฝัน ความหวัง ความจริง ปีที่ 2 ดําเนินการระหว่าง
เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี
เอกสารประกอบการสมัคร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
สมัครได้ที่ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง
(สามารถสมัครแทนได้) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ
ที่ศูนย์บริการฯ ของเรามีการรักษารากฟันด้วยหรือเปล่า

นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ตอนนี้ไม่มีค่ะ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่พร้อม แต่จะมีหมอฟันจากโรงพยาบาล
แหลมฉบังมาให้บริการที่ศูนย์บริการฯ 1 ทุกวันพุธที่ 1 และวันพุธที่ 3 ของเดือน

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

งบฯ ของ สปสช. มียาตัวหนึ่งที่รักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถรักษาได้
ทันทีหรือเปล่า

นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข

โรคหัวใจที่มีไขมันอุดตัน ถ้าเจอคนไข้ที่มีอาการเป็นโรคนี้ให้โทร 1669 เค้า
จะมารับตัวคนไข้ไปรักษา โดยจะไม่เสียค่าใช่จ่าย

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ฝากสํานักการสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

/-นางจินดา...
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นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

ตั้งแต่ทางแยกบ้านนายกฯ ถึงถนนบริเวณโรงเรียนเทศบาลฯ 2 ตอนนี้กําลังมี
แคมป์ก่อสร้างและมีการขายของบนฟุตบาท ขอให้สํานักการช่างตรวจสอบ เพื่อไม่ให้
เป็นแหล่งเสื่อมโทรม
ฝากสํานักการช่างตรวจสอบดูว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

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

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(น.ส.สุนิสา อินทรักษา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกณิศ อินทรักษา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.ทิพาภรณ์ สุดมุข)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

