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นายภูษิต แจ่มศรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
เวลา 09.00 น. แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
น.ส.เนตรนภา รักความสุข
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

พนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้บริหาร
จํานวน 2 ตําแหน่ง
1. นายพรภิรมย์ เสือแดง ตําแหน่งเดิม พยาบาลวิชาชีพ 7วช
ตําแหน่งใหม่ นักบริหารงานสาธารณสุข 7 (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค)
สํานักการสาธารณสุขฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557
2. นายพีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ตําแหน่งเดิม นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
ตําแหน่งใหม่ นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 6 (หัวหน้าฝ่ายจัดการของเสียอันตราย
และสิ่งปฏิกูล) กองช่างสุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557
พนักงานเทศบาลที่ได้รับการเลื่อนระดับทีส่ ูงขึน้ และเปลี่ยนขีด จํานวน 1 ราย
1. น.ส.ศีกิตติญา สวัสดีมงคล ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6ว
เลื่อนเป็น พยาบาลวิชาชีพ 7วช สํานักการสาธารณสุขฯ
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
พนักงานที่โอนมาดํารงตําแหน่งทีเ่ ทศบาลนครแหลมฉบัง จํานวน 1 ราย
- น.ส.วราภรณ์ ธนูธรรมเจริญ หน่วยงานเดิม เทศบาลตําบลเฝ้าไร่ จ.หนองคาย
มาดํารงตําแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 5 งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายระเบียบการคลัง ส่วนบริหารการคลัง สํานักการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
พนักงานที่ได้รบั การโอนมาบรรจุแต่งตัง้ ฯ ในตําแหน่งที่สงู ขึน้ โดยผลการสอบแข่งขันฯ
ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จํานวน 1 ราย
- น.ส.วาสนา ประจันตะเสน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เทศบาลตําบลบ้านค่ายพัฒนา
จ.ระยอง มาดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ2 สํานักการช่าง
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานผู้บริหาร ที่ได้รับความไว้วางใจและได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกขั้นหนึ่ง
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับการเลื่อนระดับทีส่ ูงขึ้น และเปลีย่ นขีด และพนักงาน
ที่โอนมาดํารงตําแหน่งที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอให้ตั้งใจทํางานเพื่อก้าวหน้าต่อไป
ส่วนการประชุมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ซึ่งปลัดฯ นั่งเป็นประธานในที่
ประชุม ส่วนการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นนายกฯ เช่นเดิม เนื่องจากมีคําสั่งหัวหน้า คสช.
ฉบับที่ 1 ให้ผบู้ ริหารชุดเดิมและสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งตอนนี้ผู้บริหารชุดเดิมและสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมได้ไปรายงานตัวต่อประธาน
คณะกรรมการคัดสรร(ผู้ว่าฯ) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 หลังจากรายงานตัวแล้ว
ผู้ว่าฯ ส่งเรื่องให้ กกต. ตรวจสอบคุณสมบัตไิ ม่เกิน 30 วัน และหลังจากนัน้ 3 วัน
ผู้ว่าฯ จะแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ คาดว่าไม่เกินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
คณะผู้บริหารชุดเดิมและสมาชิกสภาเทศบาลชุดเดิมจะมาดํารงตําแหน่ง
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นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

สิ่งที่หว่ งคือ เรือ่ งเวลาของวันที่ทที่ ับซ้อนกัน ถ้าผู้วา่ ฯ ในฐานะประธานสรรหา
แต่งตั้งมีประกาศแต่งตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 24 ท่าน สํานักปลัดฯ
ต้องทราบสถานะของปลัดฯ และสมาชิกสภาเทศบาลจากการแต่งตั้ง 12 ท่าน จะพ้น
จากหน้าที่ในวันใดและคงสถานะใด เรื่องฎีกา เอกสารการเบิกจ่ายเงินหรือแฟ้มเสนอ
งานต้องดูวันที่ตามประกาศของผู้ว่าฯ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ให้ทุกส่วนราชการฯ เตรียมเรื่องฎีกา ประกาศต่างๆ ให้เรียบร้อย และขอขอบใจ
พวกเราทุกคนตามที่เราได้จัดงานไปแล้ว 2 งาน คืองานปีใหม่และงานวันเด็ก ซึ่งงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่นดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2557
- ไม่มีรายการแก้ไข มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เรื่องที่ 1 มอบสํานักการช่าง ติดตามความคืบหน้า ถนนที่ชํารุดในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง (นายภูษิต แจ่มศรี)

นายประภาส คล้ายมุข
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง

ได้ดําเนินการสํารวจเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติในการดําเนินการซ่อมแซม
ดังรายการต่อไปนี้
1. ถนนแยกสายท่อน้ําบ่อยางผิวถนนชํารุด 1,000 ตารางเมตร
2. ถนนแยกหนองแขวะผิวถนนชํารุด 100 ตารางเมตร
3. ถนนโค้งหลังดาวเทียมผิวถนนชํารุด 700 ตารางเมตร
งบประมาณการซ่อมแซมทั้งสิน้ 2,000,000 บาท ตอนนี้ทําแบบประมาณการพร้อมที่
จะเสนอ เนื่องจากงบประมาณสํานักการช่างไม่มีจึงจะของบกลาง ถ้าไม่ได้ต้องผลัด
ไปก่อนหรือต้องซ่อมเองโดยอาจจะต้องใช้แรงงานของส่วนโยธาฯ ซึ่งถ้าซ่อมแซมเอง
จะไม่ได้มาตรฐาน

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

งบที่ตั้งจะเป็นรายจ่ายการซ่อมประจํา แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมดังกล่าวจะเป็น
การซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเรื่องนี้ผ่านไปแล้ว 1 เดือน แบบยังไม่เสร็จความเร่งด่วนจึงถือว่าไม่มาก
เพราะฉะนั้นเลือกวิธี 1.รอใช้งบประจําซ่อมแซมเฉพาะส่วนไปก่อน 2.ในเชิงนโยบาย
ถ้าผู้บริหารเข้ามาแล้วสั่งให้ซอ่ มแซมเร่งด่วนนั้น ต้องเริ่มใหม่ในเรื่องวันที่ เรื่องการใช้
เงินสํารองจ่าย แต่ถ้า 1 เดือนผ่านไปแล้วยังไม่มีความคืบหน้าจะทํายากใน
กระบวนการของคําอธิบายเรื่องการใช้เงิน
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นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ฝากสํานักการช่างเตรียมเรื่องให้พร้อมและสํารวจด้วยว่าถนนทั้งสามสายที่
เสนอมานั้น ถนนเส้นใดชํารุดมากและจําเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน อาจจะดําเนินการ
ซ่อมแซมถนนเส้นที่วิกฤตก่อนโดยใช้งบกลางโอนให้สํานักการช่างดําเนินการซ่อมแซม
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 2 มอบสํานักการช่าง ให้ซ่อมเสาไฟฟ้าไฮแมท บริเวณวัดแหลมทอง
(นายอนันต์ บุญสม)

นายประภาส คล้ายมุข
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง

เสาไฮแมทที่ติดตั้งใหม่ 2 ต้น คือ 1.บริเวณแยกวัดแหลมทอง 2.บริเวณแยก
แหลมฉบังเหนือ ซึ่งมีผู้บริหารเห็นนึกว่าเป็นโคมไฟที่ห้อยลงมา แต่นั่นไม่ใช่โคมไฟ
เป็นอุปกรณ์ห้อยลงมาซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานปกติ ซึ่งได้ดําเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 3 มอบสํานักการช่าง ให้ติดตามไฟประดับพร้อมป้ายเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่ (นายภูษิต แจ่มศรี)

นายประภาส คล้ายมุข
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล
นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557
ป้าย “บอกสักครั้งดีกว่าบ่นร้อยครั้ง” จํานวน 10 จุด ทีใ่ ห้สํานักการช่างทํา
ไวนิลไปติดนั้น ติดไม่ครบ บริเวณตลาดรอดเอี่ยมยังไม่มีการติดตั้ง
ฝากสํานักการช่างดําเนินการให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ติดตามโครงการตามงบประมาณ ปี 2556 -2558 และ
ครุภัณฑ์ ปี 2558
น.ส.สุรนี าฎ ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล

ขอปรึกษาเรื่องเลื่อนประชุมติดตามโครงการตามงบประมาณไปประชุมใน
เดือนหน้า

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

เลื่อนประชุมเป็นเดือนหน้าได้แต่ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อรายงานเมื่อคณะผู้บริหารมาดํารงตําแหน่ง

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

จากทีป่ ลัดฯ มอบหมายความรับผิดชอบให้แล้วต้องดําเนินการให้สมบูรณ์
และต้องรับผิดชอบในส่วนที่ไม่ทําตามระเบียบเวลาด้วย
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นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ให้เลื่อนประชุมเกี่ยวกับติดตามโครงการตามงบประมาณไปก่อน แต่ผมจะ
ขอนัดประชุมในวันที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผล
ความคืบหน้าของโครงการให้กับคณะผู้บริหารชุดใหม่รับทราบ

น.ส.นารี นันตติกูล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง

ขออนุญาตเสนอความเห็นในการติดตามโครงการรอบนี้ซึ่งรองปลัดฯ สุรีนาฎ
ให้สํานักการคลังจัดทําเอกสารเป็นเล่มเพื่อแจกให้หวั หน้าส่วน โดยหัวหน้าฝ่ายและ
ผอ.ส่วนจะไม่ได้เอกสารชุดนี้ จึงขอเสนอให้นัดตามงานกับเฉพาะหัวหน้าส่วน เพื่อให้
หัวหน้าส่วนเป็นผู้สั่งการลูกน้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและดําเนินการ สืบเนื่องจากนโยบายของคณะผู้บริหารฯ
ที่จะให้ทําสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกเข้าบ้านนายกฯ นั้น ทางหลวงฯ ไม่อนุญาต
ให้ดําเนินการ ซึ่งอดีตนายกฯ บุญเลิศได้ประสานกับทางหลวงฯ และให้เชิญส่วนกลาง
ของทางหลวงฯ มาประชุมที่เทศบาลฯ อีกครั้ง เพื่ออธิบายให้ทางหลวงฯ ได้ทราบถึงสาเหตุ
และปัญหา โดยมอบให้งานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดเทศบาล เก็บรูปภาพรถติดมุมสูง
ในช่วงเช้าและเย็นบริเวณแยกท่าเรือ - ธนาคารกสิกรไทย และบริเวณสี่แยกสถานี
ตํารวจแหลมฉบัง - สะพานท่าเรือ โดยระบุเวลาตามในภาพด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

1.
2.
3.

4.

มอบหมายงาน 4 เรื่อง ดังนี้
มอบงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดเทศบาล ให้ถ่ายภาพบริเวณแยกท่าเรือ
โดยถ่ายจากมุมสะพานหน้าโรงพยาบาลวิภาราม
มอบงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดเทศบาล ตรวจสอบไฟโซล่าเซลล์ว่าใช้
งานได้ ปกติทุกจุด หรือไม่ และดําเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย
มอบงานรักษาความสงบฯ สํานักปลัดเทศบาล ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์
จากบริษทั ไทยออยล์ เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณแยกศูนย์การเรียนรู้
เนื่องจากได้รับการร้องขอจากชุมชนฯ ว่าบริเวณนี้เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งในส่วนนี้
ทางบริษัทไทยออยล์จะให้งบฯ เพื่อดําเนินการ
มอบสํานักการช่าง ตรวจสอบป้ายที่ติดตั้งอยู่ตรงร้านเรือนไทยว่าบริเวณนั้นอยู่ใน
ที่สาธารณะหรือเปล่า

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

เรื่องทีบ่ ริษัทไทยออยล์ขอให้เราทําหนังสือนั้น ให้เตรียมเอกสารประกอบ
หนังสือขออนุเคราะห์ด้วย เช่น ภาพอุบัติเหตุ คําร้องจากชุมชนฯ

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

บริษทั ไทยออยล์มอบให้เราทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ แต่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
หาข้อมูลว่าบริษัทฯ จะเป็นผูด้ ําเนินการติดตั้งเองหรือให้งบฯ เรามาดําเนินการ และ
เมื่อทําเสร็จมอบให้เราดูแลหรือเปล่า
/-นายภูษิต...
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นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ทางบริษัทไทยออยล์จะเป็นผู้ดําเนินการติดตั้งเองโดยใช้เป็นไฟโซล่าเซลล์
แต่ให้เราทําหนังสือขอความอนุเคราะห์และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นจะยกให้เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

น.ส.สุรนี าฎ ชุมแวงวาปี
รองปลัดเทศบาล

สืบเนื่องจากที่ปลัดฯ มอบหมายให้ดูสํานักการคลังนั้น พบว่าที่ผ่านมาหน่วยงาน
มักจะทําฎีกาขออนุมัติค่าใช้จ่ายไม่เรียบร้อย สํานักการคลัง ฝ่ายระเบียบฯ ต้องคอย
ตรวจคําผิดและระเบียบที่อ้างอิงซึ่งหน่วยงานต้องเป็นผู้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนส่งให้
สํานักการคลัง ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อปรับรูปแบบการทํางานโดยการทําโครงการหรือ
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายนั้นให้ทางคณะผู้บริหารอนุมัติเลย ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารโครงการแล้วส่งเรือ่ งไปที่สํานักการคลัง ส่วนพัสดุฯ ตรวจเฉพาะส่วนที่เบิกจ่าย
ว่าถูกระเบียบหรือเปล่า ส่วนนี้จะทดลองใช้ว่าจะทําให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นหรือไม่
เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะขอคุยกับคนที่ทําฎีกาโดยเฉพาะและจะจัดเป็นวาระ
ในการประชุมระหว่างสํานักการคลังและหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ให้สํานักการคลังออกแบบ รูปแบบวิธีบริหารจัดการโครงการ และหน่วยงาน
ดูว่ารูปแบบที่สํานักการคลังทําให้นั้นสามารถทําให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นหรือเปล่า
หน่วยงานควรประสานกับสํานักการคลังด้วย

น.ส.นารี นันตติกูล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง

ในการตรวจโครงการมี 3 ขั้นตอน 1.ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
จะมีการตรวจ 1 รอบ ส่วนรอบ 2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างส่งงานระเบียบและจัดซื้ออีกรอบ
รอบ 3 การตั้งฎีกา ซึ่งรองปลัดฯ สุรีนาฎ เห็นว่าทําให้ระบบงานล่าช้าจึงจะตัดรอบแรกคือ
ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติค่าใช้จ่ายออก โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการ
และขออนุมัติค่าใช้จ่ายว่าโครงการที่ทํามาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโครงการหรือเปล่า
แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นที่รองปลัดฯ อาคม และรองปลัดฯ ชวน กังวลคือ เมื่ออนุมัติโครงการ
อนุมัติค่าใช้จ่ายไปแล้วส่งงานจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อส่งไปยังงานระเบียบฯ
ตรวจกับเบิกไม่ได้ ผู้บริหารฯ อาจจะตําหนิได้ รองปลัดฯ สุรีนาฎจึงขอทดลองใช้
ระบบแบบใหม่โดยลดขั้นตอน เพื่อนํามาพิจารณาว่าสามารถทําให้สะดวกรวดเร็วและ
เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ แต่ปัญหาที่งานระเบียบฯ เจอคือโครงการที่หน่วยงานทํามานั้น
บางครั้งกิจกรรมในโครงการไม่ได้กําหนด แต่กับขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่มี
ในโครงการ ฝากหน่วยงานช่วยพิจารณาทําค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมที่จะขอใช้ในโครงการ
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัญหาที่เกิดขึน้ คือคนไปราชการไม่ให้รายละเอียดกับ
คนที่ตั้งฎีกา ส่วนเรื่องให้สํานักการคลังทํารูปแบบเอกสารแบบฟอร์มนัน้ เคยทําให้แล้ว
โดยส่งให้หน่วยงานเป็นแผ่นซีดี
มติที่ประชุม รับทราบ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง
1. ที่ประชุมบุคคลสรุปว่าตําแหน่งว่างที่ไม่ได้สงวนเพื่อเปิดสอบที่กรมส่งเสริมฯ หรือ
บริหารที่ว่าง มติที่ประชุมคือ รองปลัดฯ ชวน เป็นผู้กําหนดวันส่งข้อมูลให้
/-ฝ่ายการเจ้าหน้าที่…
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ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เพื่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ทําหนังสือเวียน
เพื่อรับโอน แต่ท่านปลัดฯ ทําหนังสือตามเรื่องนี้ลงวันที่ 8 มกราคม 2558
แสดงว่าหน่วยงานไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ผมขอเสนอให้ หัวหน้าฝ่ายฯ สมใจ
สรุปให้ส่งในวันนี้ สําหรับของสํานักการช่างส่งแล้ว เนื่องจากบุคลากรไม่พอ
2. ขอให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการปิดไฟห้องทํางานเมื่อไม่ใช้ ส่วนห้องน้ํา
งานอาคารฯ ได้ติดตั้งระบบไฟเป็นแบบอัตโนมัติ เปิดเวลา 05.00 – 18.00 น. ซึ่งผมขอ
เสนอมาตรการว่าเมื่อพบเห็นห้องทํางานหน่วยงานใดไม่ปิดให้เรียบร้อยต้องจ่ายค่าไฟเอง
คืนละ 1,000 บาท ถ้าเป็นห้องทํางานส่วนตัวให้จ่ายค่าไฟเองคืนละ 500 บาท
3. หัวหน้าฝ่ายฯ สมใจ กําลังจัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงาน ผมขอเสนอหัวข้อ
เพื่อเข้าอบรม 2 เรื่อง 1.การสื่อสารภายในองค์กร 2.ระบบแท่งถูกบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 แต่อยู่ในข้อยกเว้นและผ่อนผัน 1 ปี ที่จะมีผลบังคับใช้
จึงขอให้มีการให้ความรู้ว่าระบบแท่งมีผลดี ไม่ดีอย่างไร
นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ผมเห็นด้วยกับมาตรการที่รองปลัดฯ อาคม เสนอ โดยจะให้คนเฝ้าสํานักงาน
คอยตรวจความเรียบร้อยและรายงาน ฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องช่วยกันดูแลความ
เรียบร้อยและช่วยกันประหยัดด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
ผู้อํานวยการกองการศึกษา

กองการศึกษาขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมในงานได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ส่วนกิจกรรมประจําเดือน
มกราคม 2558 มีดังนี้
1. ในวันที่ 14 – 23 มกราคม 2558 มีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศ ที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเรามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
เดินทางไปร่วมทั้งหมด 99 คน
2. ในวันที่ 19 มกราคม 2558 มีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และศึกษาดูงานในวันที่ 23 -26 มกราคม 2558 ที่เทศบาลเมืองหนองคาย
เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่น มีคณะครูร่วมเดินทาง 350 คน
มติที่ประชุม รับทราบ

นางอมรรัตน์ อวยพร
ในวันที่ 16 มกราคม 2558 โรงเรียนเทศบาลฯ 3 ได้รับมอบหมายจากกองการศึกษา
รองผอ.สถานศึกษาโรงเรียน ท.3
ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันครู ซึ่งได้เตรียมการจัดสถานทีพ่ ิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(แทน)ผอ.สถานศึกษาโรงเรียน ท.3 จะใช้พื้นที่บริเวณอาคารทรัพย์ปัญญา ช่วงพิธีการใช้สถานที่บริเวณอาคารเลิศปัญญา และ
ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ
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นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการฯ มีเรื่องประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง
1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาชุมชนในวันที่ 28 มกราคม 2558
หน่วยงานใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมสามารถส่งได้ที่กองสวัสดิการฯ
2. โครงการจัดตลาดนัดชุมชนในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 จัดบริเวณประตู
ทางเข้าเทศบาลฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านอุดหนุนสินค้าของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชนค่ะ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

การประชุมคณะกรรมการชุมชนในวันที่ 28 มกราคม 2558 กําหนดการเดิมเราจะเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ แต่งตั้ง 12 ท่าน เพื่อแนะนําให้ชมุ ชนรูจ้ ักและให้พูดคุยในเวทีชุมชน
แต่ขณะนี้บริบทเปลี่ยนคาดว่ากําหนดการก็จะเปลี่ยน ส่วนเวทีขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดสถานที่
ฝากผอ.กองสวัสดิการฯ ประสานกับท่านปลัดฯ ว่าให้จัดสถานที่อย่างไร

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ให้เลื่อนวันประชุมคณะกรรมการชุมชนออกไปก่อน รอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ชุดใหม่แต่งตั้งก่อนแล้วจึงกําหนดให้มีการประชุมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุขจะดําเนินการรณรงค์โครงการรณรงค์วัคซีนโรคคอตีบ
เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระชนมมายุครบ 5 รอบ ทางกระทรวง
สาธารณสุขส่วนควบคุมโรค จัดให้รณรงค์โรคคอตีบในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2558
กลุ่มเป้าหมายของเขตเทศบาลฯ ประมาณ 20,000 คน โดยจะมีการจัดบริการใน
ศูนย์บริการฯ 1 เปิดจัดรณรงค์ในวันที่ 15 มกราคม 2558 และหลังจากนั้นจะเปิดให้
คนไข้เข้ามาฉีดวัคซีนได้เรื่อยฯ เพื่อบริการให้ครบตามเป้าหมาย ส่วนศูนย์บริการฯ 2
จะตั้งบูธเพื่อฉีดวัคซีนในวันที่ 16 มกราคม 2558 ช่วงเช้า และศูนย์บริการฯ 3 ตั้งบูธช่วงบ่าย
ผู้ที่มีคุณสมบัตทิ ี่จะได้ฉีดวัคซีนต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 50 ปี ขณะนี้โรคคอตีบมีการกลับมา
ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง คาดการณ์ว่าอนาคตจะมีการระบาด
มากขึ้น โดยให้สังเกตอาการจะมีลักษณะคล้ายโรคหวัดทั่วไป เกิดจากระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งจะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงและถ้ารักษาไม่ทันจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้
ซึ่งกําหนดการเดิมจะมีการฉีดวัคซีนในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้บริการประชาชน
กลุ่มชุมชน แต่เนื่องจากมีการเลื่อนประชุมจึงจะรอให้มีกําหนดการประชุมใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ

น.ส.ทิพาภรณ์ สุดมุข
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ขอแจ้งกําหนดการงานกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดชลบุรี
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชา
กิจกรรมแข่งขันกีฬามี 2 ประเภท 1.ยิงลูกโทษ 2.ชู๊ตบาสเกตบอล สํานักปลัดฯ
ขอความอนุเคราะห์สํานักการสาธารณสุขฯ ส่งผู้เข้าประกวดธิดาสันนิบาต 1 คน
ในงานเลี้ยงตอนเย็นเราจอง 8 โต๊ะ ขอเชิญทุกกองที่แจ้งชื่อร่วมงานตอนเย็นค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ
/-น.ส.สมใจ...
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น.ส.สมใจ ศรีโสภิตสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่มีโครงการอบรมสัมมนาประจําปี 2558 เราได้มีบันทึกแจ้ง
หน่วยงานเพื่อสํารวจจํานวนผู้ประสงค์เข้าอบรมทั้งที่ไปศึกษาดูงานและกิจกรรมวอล์คแรลลี่
ซึ่งได้กําหนดไปที่จังหวัดระยองและพัก 1 คืน ที่บรุคไซด์ รีสอร์ท ขณะนี้รวบรวมรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ 372 คน ผู้ไปศึกษาดูงาน 166 คน ผู้ร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ 96 คน
ใช้รถบัสในการเดินทาง 4 คน และรถตู้ 1 คัน สําหรับผูป้ ระสานงาน มีกาํ หนดการประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งจะขอปรึกษาประธานในที่ประชุมว่าต้องเรียนเชิญคณะผู้บริหารฯ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ชุดเก่าหรือเปล่าค่ะ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

เชิญคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ชุดเก่าด้วยเลย ผมขอเสนอ
ให้เพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้สํารวจรายชื่อใหม่อีกครั้ง เพราะจํานวนที่รายงาน
น้อยมากถ้าเทียบกับอัตราส่วนของพนักงานทั้งหมด

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ควรบังคับให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้ไปศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ด้วย

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

งบประมาณมีข้อจํากัดหรือไม่

น.ส.สมใจ ศรีโสภิตสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โครงการอบรมสัมมนาของพนักงาน ในแต่ละปีจะมีการจัดโครงการไม่
เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณฯ ที่ได้รับ

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

มีเรื่องแจ้ง เพื่อดําเนินการ
1. การจัดงานและโครงการทีผ่ ่านมายังมีการจัดซ้ําซ้อนกันอยู่ ขอให้ประสานงานกันด้วย
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจัดโครงการในวันเดียวกัน
2. หน่วยงานที่ต้องประสานกับสํานักปลัดฯ ทุกเรื่องให้ประสานกับหัวหน้าสํานักปลัดฯ และผม
3. ขอเสนอให้มีมาตรการไม่ให้ขั้นสําหรับผู้ที่ไม่ทาํ ตามเงื่อนไข เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ให้ส่งเสนอขอตําแหน่งในหน่วยงานแต่ไม่ส่งเมื่อหมดเขตจะไม่มีการเปิดให้ส่งอีก
ห้ามปลัดฯ รองปลัดฯ ให้การช่วยเหลือ

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

แจ้งเพื่อทราบดังนี้
1. กติกาที่กําหนดร่วมกันที่ผ่านมาไม่ค่อยเคร่งครัดจึงเกิดการล่าช้าในทุกเรื่อง สาเหตุ
คือหน่วยงานไม่ให้ความสําคัญคําสั่งของปลัดฯ รองปลัดฯ ต่อไปจะต้องมีมาตรการ
และปฏิบัติร่วมกัน โดยต้องมีบทลงโทษซึ่งอาจจะเริม่ ตั้งแต่โครงการอบรมสัมมนา
ของพนักงาน ให้บังคับข้าราชการทุกท่านต้องเข้าร่วมอบรมและวอล์คแรลลี่
เพื่อเป็นการเก็บคะแนนเพื่อพิจารณาขั้นเงินเดือน
2. เรื่องกําหนดโครงการไม่ให้ซ้ําซ้อน ในเชิงนโยบายให้เลี่ยงกําหนดโครงการหรือ
เปิดซองในวันที่ 5 และ 10 ของทุกเดือน เพราะตรงกับวันประชุมหัวหน้าส่วนฯ
และประชุมปรึกษาหารือฯ

/-นายภูษิต...

