รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน
ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
………………………………………
ผู้มาประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาล
1. นางจินดา
ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
2. นายสันติ
ศิริตันหยง
รองนายกเทศมนตรี
3. นายธานี
เกียรติพิพัฒนกุล
รองนายกเทศมนตรี
4. นายสนั่น
ชะเอม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5. นายชัชชัย
อุบลวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายสายชล
เชาว์ไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สํานักปลัดเทศบาล
7. นายภูษติ
แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
8. นายอาคม
นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล
9. น.ส.สุรนี าฎ
ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล
10. นายอนันต์
บุญสม
รองปลัดเทศบาล
11. นายชวน
ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล
12. นายประยงค์
จันทร์ไชย
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
13. น.ส.สมใจ
ศรีโสภิตสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
14. นายพยุงศักดิ์
ใจตรง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15. นายสุพจน์
หัสติ
รก.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
16. นางกรรณิการ์ สาริกุล
หัวหน้างานธุรการ
17. น.ส.บุษบา
พรหมเสนา
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
18. นางศุภภร
ประชุมพันธุ์
หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์
19. นางมาริณ
งามสงวน
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
20. น.ส.ปทุมวดี
หงษ์ทอง
หัวหน้างานกิจการสภา
21. นายมานัส
อ่วมปลั่ง
หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
สํานักการคลัง
22. น.ส.นารี
นันตติกูล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
23. น.ส.พรรณภา
รัตนพันธ์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
24. นางมาลัย
รวมทรัพย์
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง/รก.ผอ.ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน
25. นางนภสร
ลือมงคล
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง
26. นางนภาพร
ทองอุทัย
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
27. น.ส.อรญา
ปิ่นศร
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ/รก.หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
28. นางธิธาดา
ญาณวรัตน์
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
29. น.ส.ทิพย์รดา
โสวรรณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30. นางสุนศิ า
วัจนะลักษณ์
หัวหน้างานธุรการ
31. นางวรนุช
หงษ์ทอง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
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32. นางพิศมัย
เอกกุทัพ
33. น.ส.ประภัสสร อยู่สุข
34. นางวรรณรัตน์ จิตต์อําพร
35. น.ส.ไพลิน
สงวนรัตน์
36. นายภานุวัฒน์ คําแสน
37. นางยุวดี
บรรเจิด
สํานักการช่าง
38. นายประภาส
คล้ายมุข
39. นายวิชา
สิทธิธัญญกิจ
40. นายเกษตร
ถนอมรอด
41. นางสาลินี
ไชยเทพ
42. นายณรงค์ฤทธิ์ นิยมไวทยะ
43. นายธนยศ
ยิ่งเจริญ
44. น.ส.นิภาพร
จันทนา
45. นายเกียรติศักดิ์ อดุลย์รัมย์
46. นายอรัญญรัตน์ โพธิ์ทอง
47. นายสาธิต
ขันธวิทย์
48. นางแพรวขวัญ กลิ่นขจร
สํานักการสาธารณสุขฯ
49. นางอารีย์
ตรีรัตนเวช
50. น.ส.สุนทรี
มั่นเจริญ
51. นางนพพรวรรณ ทองเต็ม
52. นางราชรุจิ
จินดาสวัสดิ์
53. น.ส.ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย
54. นายนเรศ
ผิวอ่อน
55. น.ส.ศศิธร
กาญจนวัฒน์
56. นางบุษกร
จั่นปาน
57. นายพรภิรมย์
เสือแดง
58. น.ส.ศิริพร
บุญประดิษฐ์
59. นายเกตุแก้ว
บริหาร
60. น.ส.เฉลิมชนม์ กมลอินทร์
61. น.ส.พิณญาพร กลิ่นเมือง
62. น.ส.วรรณี
สุขะ
63. นางพัชรนันท์
สรวงสมบูรณ์
กองวิชาการและแผนงาน
64. นายไพรัตน์
เพชรราช
65. นางอุไรวรรณ รักถิ่นกําเนิด
66. น.ส.เกษรา
ดวงมณี

หัวหน้างานระเบียบการคลัง
หัวหน้างานสถิติการคลัง
(แทน)หัวหน้างานทะเบียนพัสดุ
หัวหน้างานเร่งรัดรายได้
หัวหน้างานแผนที่ภาษี
หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สิน
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
รก.ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร/รก.หน.ฝ่ายผังเมือง
หัวหน้างานวางแผนและวิชาการ
หัวหน้างานวิศวกรรม
หัวหน้างานสถานที่
หัวหน้างานจัดทําผังเมือง
หัวหน้างานสวนสาธารณะ
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลฯ/รก.หัวหน้างานควบคุมคุณภาพฯ
หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม/รก.หน.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค/รก.หน.งานสัตวแพทย์
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานสุขาภิบาลและตลาด
หัวหน้างานส่งเสริมการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอย
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/รก.หน.งานฝ่ายแผนงานฯ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย/รก.หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
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67. นางสุวมิ ล
อินทรวงศ์
68. น.ส.กรกมล
จันตะรักษ์
69. นายภูริทัต
วงษ์นิพนธ์
70. นายสามารถ
แสงสุวรรณ
71. นางกีรดา
สุนิพัฒน์
72. น.ส.ปภาวรินทร์ คุ้มคง
73. น.ส.อรพินท์
แดงมงคล
74. นางชนิดาภา
แต้มศรี
75. น.ส.นิติวัฒน์
วัฒนวิเชียร
76. น.ส.เนตรนภา รักความสุข
กองการศึกษา
77. นายวรดิษฐ
เศรษฐสันติ์
78. นางสายสมร
ชื้อทัศนประสิทธิ
79. น.ส.ลัดดา
สอนธิราช
80. น.ส.กัญญ์นรา คนการ
81. พ.อ.ท.หญิง ประกาย ทับศรี
82. นางอุษณีย์
แสนตลาด
83. น.ส.จงกล
เนื่องจํานงค์
84. นางกนกพร
เพิ่มสุข
85. นางรังสิมา
พิทักษ์วาปี
86. นางพรรณพรรษ หัตถวงษ์
กองช่างสุขาภิบาล
87. นางวิภาพรรณ วรสรวง
88. นายฉัตรพงศ์
เสมียนรัมย์
89. นางอรกัญญา
เนตรประดิษฐ์
กองสวัสดิการสังคม
90. นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
91. นางรัศมี
พิลาทอง
92. นายเมืองจันทร์ อินสอน
93. นางพเยาว์
จันทรกูล
94. พ.จ.อ.นริศ
นิลทคช
95. นางทัศนีย์
วรรณนาคา
96. น.ส.พชรพร
ภูตะมี
97. นายโสธร
วังจํานงค์
98. น.ส.เรณู
วิญญาสุข
99. น.ส.รุ่งนภา
ศรีวิชัยรัตน์
หน่วยตรวจสอบภายใน
100. น.ส.วรรณี
ราชภักดี

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ
หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม
หัวหน้างานวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(แทน)หัวหน้างานงบประมาณ
(แทน)หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผอ.กองการศึกษา/รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา/รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานแผนและโครงการ/รก.หน.งานนิเทศฯ
หัวหน้างานงบประมาณและเงินอุดหนุน
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานโรงเรียน/รก.หน.ส่งเสริมประเพณีฯ
(แทน)ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 2
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายจัดการของเสียอันตรายฯ
หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ลาป่วย)
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานควบคุมทรัพย์สิน
(แทน)หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน
หัวหน้างานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ
หัวหน้างานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว
หัวหน้างานบริการและพัฒนาสังคม
(แทน)หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
/ผู้ไม่มาประชุม...
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ผู้ไม่มาประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาล
1. นายเรวัติ
เขียวสนิท
2. นายสุขมุ
อินแดง
3. นายบุญเลิศ
น้อมศิลป์
4. นายปรีชา
ธรรมประเสริฐ
5. นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ
สํานักปลัดเทศบาล
6. น.ส.ทิพาภรณ์
สุดมุข
7. น.ส.มณฑาทิพย์ กลิ่นสุกหอม
8. นายกวี
ทองสมคิด
9. นายนิพนธ์
จันทร์สุข
สํานักการคลัง
10. น.ส.เนาวรัตน์ แย้มนิ่มนวล
11. น.ส.เสาวณีย์
พัสดุ
12. น.ส.สุทธิกานต์ ชูทอง
13. นางนภัสสร
หวังโภคา
สํานักการช่าง
14. นายพลัฏฐ์
บรรจงภูสิทธิ์
15. นายบดินทร์
ชินะจิตร
16. น.ส.สีฟา้
น้อยผาสุข
17. นายอธิราช
สีหะวงษ์
18. นายธนภูมิ
ท่าวัง
19. นายสราวุธ
ไฟกระโทก
20. นายคทาวุธ
เล็กยิ้ม
สํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
21. นางจิรภา
ฝาคํา
22. นางเสาวลักษณ์ พึ่งพระพร
23. นางสุนนั ท์
รัตนวิชา
24. นางปาริชาติ
สุภพานิช
กองช่างสุขาภิบาล
25. นายณรงค์
บุปผา
26. นายกอบคุณ
แก้ววิเชียร
27. นายพีระศักดิ์
พูนสวัสดิ์
กองสวัสดิการสังคม
28. นางธนาวรรณ วาจายิ้ม
29. นางพิมาดา
จันทร์ทรัพย์
30. น.ส.วรวลัญช์
ร่ํารวย
31. น.ส.สมรรัตน์
ไชยวรรณ

รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ (ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ลาป่วย)
หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ (พักผ่อน)
หัวหน้างานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงานด่วน)
หัวหน้างานดับเพลิงและกู้ภัย (ปฏิบัติงานด่วน)
หัวหน้างานการซื้อและการจ้าง 1 (ลาป่วย)
หัวหน้างานการซื้อและการจ้าง 2 (พักผ่อน)
หัวหน้างานพัฒนารายได้และกิจการพาณิชย์ (ลาป่วย)
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ (พักผ่อน)
หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ (พักผ่อน)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง/รก.หน.งานสถาปัตยกรรม (พักผ่อน)

หัวหน้างานธุรการ (พักผ่อน)
หัวหน้างานไฟฟ้าสาธารณะ (ลาป่วย)
หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล (พักผ่อน)
หัวหน้างานช่างศิลป์ (ปฏิบัติงานด่วน)
นายช่างโยธา 6 ว (ปฏิบัติงานด่วน)
หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ (พักผ่อน)
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ปฏิบัติงานด่วน)
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (พักผ่อน)
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (ปฏิบัติงานด่วน)
ผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล (พักผ่อน)
หัวหน้างานออกแบบและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา (ลาป่วย)
หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย (พักผ่อน)
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด่วน)
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงานด่วน)
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการชุมชน (พักผ่อน)
หัวหน้างานพัฒนาชุมชนเมือง (พักผ่อน)

