รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้างาน ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
………………………………………
ผู้มาประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาล
1.
นางจินดา
2.
นายธานี
3.
นายชัชชัย
4.
นายสายชล
สํานักปลัดเทศบาล
5.
นายภูษิต
6.
นายอาคม
7.
นางอัจฉรา
8.
นายอนันต์
9.
นายชวน
10. นายประยงค์
11. นางภัชรา
12. น.ส.ทิพาภรณ์
13. นายพยุงศักดิ์
14. นางเบญญาภา
15. นายมานัส
16. น.ส.ณัฐวลัญช์
17. น.ส.บุษบา
18. น.ส.สุวรรณา
19. น.ส.พรนภา
20. นางวัชรีวรรณ
21. น.ส.ธิภาพร
22. น.ส.มณฑาทิพย์
23. นางมาริณ
24. น.ส.ปทุมวดี
25. นายสมชาย
26. นายสมเกียรติ
สํานักการคลัง
27. นางมาลัย
28. น.ส.พรรณภา
29. น.ส.อรญา
30. น.ส.จิดาภา

ถนอมรอด
เกียรติพิพัฒนกุล
อุบลวรรณ
เชาว์ไทย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

แจ่มศรี
นันตติกูล
บัณฑิตยานุรักษ์
บุญสม
ฉิมกล่อม
จันทร์ไชย
ทาทอง
สุดมุข
ใจตรง
วาจายิ้ม
อ่วมปลั่ง
อนันตเจริญกุล
พรหมเสนา
ประเสริฐรัตน์
สายสวาท
อุตมะแก้ว
สุดใจ
กลิ่นสุกหอม
งามสงวน
หงษ์ทอง
สายสวาท
กลัดเจริญ

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล (ช่วยราชการ)
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้างานรัฐพิธี
หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
หัวหน้างานทะเบียนราษฎรและบัตร
หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง
หัวหน้างานสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล
หัวหน้างานวางแผนอัตรากําลังและประเมินผล
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
หัวหน้างานกิจการสภา
(แทน)หัวหน้างานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แทน)หัวหน้างานดับเพลิงและกู้ภัย

รวมทรัพย์
รัตนพันธ์
ปิ่นศร
นิสสัยสุข

ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
รก.ผอ.ส่วนพัสดุและทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นางธิธาดา
นางนภาพร
นางสุนิศา
น.ส.วราภรณ์
นางพิศมัย
น.ส.ประภัสสร
น.ส.ไพลิน
น.ส.สุนทรี
นางนภัสสร
นายภานุวัฒน์
น.ส.รุ่งอรุณ
น.ส.รสสุคนธ์
น.ส.ดําเนิน
นางวรรณรัตน์

ญาณวรัตน์
ทองอุทัย
วัจนะลักษณ์
ธนูธรรมเจริญ
เอกกุทัพ
อยู่สุข
สงวนรัตน์
แสวงหาทรัพย์
หวังโภคา
คําแสน
ยอดทาฟู
อยู่ยง
ช่างเสาร์
จิตต์อําพร

สํานักการช่าง
45. นายประภาส คล้ายมุข
46. นายเกษตร
ถนอมรอด
47. นายณรงค์ฤทธิ์ นิยมไวทยะ
48. นายธนยศ
ยิ่งเจริญ
49. นายอิสสระ
สุขพรหม
50. นายสราวุธ
ไฟกระโทก
51. นายเกียรติศักดิ์ อดุลย์รัมย์
52. น.ส.สีฟ้า
น้อยผาสุข
53. น.ส.นุชจรี
วีรพิพัฒน์
54. นายสรณัฐ
พัวรักษา
55. ว่าที่เรือตรี อดิสรณ์ วรสรวง
56. นางแพรวขวัญ กลิ่นขจร
57. จ.ส.ต.อลงกรณ์ สุขะตุงคะ
สํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
58. นางอารีย์
ตรีรัตนเวช
59. น.ส.สุนทรี
มั่นเจริญ
60. นางนพพรวรรณ ทองเต็ม
61. นางบุษกร
จั่นปาน
62. น.ส.ศศิธร
กาญจนวัฒน์
63. นายนเรศ
ผิวอ่อน
64. นางราชรุจิ
จินดาสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้างานธุรการ
(แทน)หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานระเบียบการคลัง
หัวหน้างานสถิติการคลัง
หัวหน้างานเร่งรัดรายได้
หัวหน้างานพัฒนารายได้และกิจการพาณิชย์
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้
หัวหน้างานแผนที่ภาษี
(แทน)หัวหน้างานทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้างานการซื้อและการจ้าง 1
หัวหน้างานการซื้อและการจ้าง 2
(แทน)หัวหน้างานทะเบียนพัสดุ
(แทน)หัวหน้างานการเบิกจ่ายพัสดุ
(แทน)หัวหน้างานตรวจสอบและจําหน่ายพัสดุ
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
รก.ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
รก.หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
หัวหน้างานวิศวกรรม
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานวางแผนและวิชาการ
หัวหน้างานควบคุมอาคาร
หัวหน้างานควบคุมผังเมือง
หัวหน้างานสวนสาธารณะ
หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลฯ/รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและกําจัดมูลฝอย
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(แทน)หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2
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65. นายพรภิรมย์ เสือแดง
66. นางจิรภา
ฝาคํา
67. น.ส.เฉลิมชนม์ กมลอินทร์
68. น.ส.พิณญาพร กลิ่นเมือง
69. นางวิมลวรรณ โรจนวงศ์วรรณ
70. นางปาริชาติ สุภพานิช
71. น.ส.วรรณี
สุขะ
72. นางลัดดา
เริงปรีดารมย์
กองวิชาการและแผนงาน
73. นายไพรัตน์
เพชรราช
74. นางอุไรวรรณ รักถิ่นกําเนิด
75. นางกีรดา
สุนิพัฒน์
76. นางสุวิมล
อินทรวงศ์
77. น.ส.กรกมล จันตะรักษ์
78. นายภูริทัต
วงษ์นิพนธ์
79. นายสามารถ แสงสุวรรณ
80. น.ส.ปภาวรินทร์ คุ้มคง
81. นางกันต์ภัสสร แสงเดชะ
82. นางวัชราภา ลุยจันทร์
83. น.ส.นิติวัฒน์ วัฒนวิเชียร
กองการศึกษา
84. นายวรดิษฐ
เศรษฐสันติ์
85. นางสายสมร ชื้อทัศนประสิทธิ
86. น.ส.ลัดดา
สอนธิราช
87. น.ส.กัญญ์นรา คนการ
88. พ.อ.ท.หญิง ประกาย ทับศรี
89. นายอาทิตย์ ร่มพนาธรรม
90. นางอุษณีย์
แสนตลาด
91. น.ส.จงกล
เนื่องจํานงค์
92. นายธํารงค์
เงาภู่ทอง
93. น.ส.ฑัตรัต
มั่นรอด
94. นางสุณิสา
ถันชนนาง
กองช่างสุขาภิบาล
95. นายณรงค์
บุปผา
96. นางวิภาพรรณ วรสรวง
97. นายพีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์
98. นายฉัตรพงศ์ เสมียนรัมย์
99. สิบเอกจิติวัฒนา พามี
100. นางเสาวคนธ์ จันทเขต

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและตลาด
หัวหน้างานรักษาความสะอาดถนน ทางและที่สาธารณะ
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 1
หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
(แทน)หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ
หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้างานงบประมาณ
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
หัวหน้างานบริการวิชาการ
ผู้อํานวยการกองการศึกษา/รก.ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา/รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานแผนและโครงการ/รก.หน.งานนิเทศฯ
หัวหน้างานงบประมาณและเงินอุดหนุน
หัวหน้างานระบบสารสนเทศ/รก.หน.งานการศึกษานอกระบบฯ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศลิ ปะและวัฒนธรรม
หัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน/รก.หัวหน้างานกีฬาฯ

(แทน)ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 2
(แทน)ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลฯ 3
ผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานการเงิน
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101. น.ส.รอหะนา
102. นางอรกัญญา
103. นายกอบคุณ
กองสวัสดิการสังคม
104. นางเบญจมาศ
105. นางรัศมี
106. นางพเยาว์
107. นายโสธร
108. น.ส.เรณู
109. น.ส.ภิฎาภาช์
110. นายอุดม
ผู้ไม่มาประชุม
1.
นายเรวัติ
2.
นายสันติ
3.
นายสุขุม
4.
นายบุญเลิศ
5.
นายสนั่น
6.
นายชนม์เจริญ
7.
นายปรีชา
สํานักปลัดเทศบาล
8.
น.ส.สุรีนาฎ
9.
นายสุพจน์
10. นางศุภภร
สํานักการคลัง
11. น.ส.นารี
12. น.ส.ทิพย์รดา
13. พ.จ.อ.นริศ
สํานักการช่าง
14. นางสาลินี
15. นายธนภูมิ
16. นายสาธิต
17. นางกาญจนา
18. ว่าที่ ร.ต.นิมิต
19. นายคทาวุธ
20. นายพนิต
21. นายอธิราช
22. นายสิทธิชัย

สามะ
เนตรประดิษฐ์
แก้ววิเชียร

หัวหน้างานจัดการของเสียอันตรายฯ/รก.หน.งานจัดการสิ่งปฏิกูล
หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
หัวหน้างานออกแบบและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

ถนอมเกียรติ
พิลาทอง
จันทรกูล
วังจํานงค์
วิญญาสุข
จันทรสูง
บุสภาค

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว
หัวหน้างานบริการและพัฒนาสังคม
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(แทน)หัวหน้างานเศรษฐกิจชุมชน

เขียวสนิท
ศิริตันหยง
อินแดง
น้อมศิลป์
ชะเอม
วันชัยจิระบุญ
ธรรมประเสริฐ

รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารฯ (ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ไปราชการ)

ชุมแวงวาปี
หัสติ
ประชุมพันธุ์

รองปลัดเทศบาล (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (ลาพักผ่อน)
หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ (ลาป่วย)

นันตติกูล
โสวรรณี
นิลทคช

ผู้อํานวยการสํานักการคลัง (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ไปราชการ)
หัวหน้างานวางแผนและวิชาการ (ไปราชการ)

ไชยเทพ
ท่าวัง
ขันธวิทย์
เอ้โทบุตร
ตั้งเชียร
เล็กยิ้ม
วงศ์ไชย
สีหะวงษ์
บุพศิริ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ไปราชการ)
รก.หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ
หัวหน้างานจัดทําผังเมือง
หัวหน้างานขออนุญาตอาคาร (ลาป่วย)
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม
หัวหน้างานบํารุงรักษาทางและสะพาน
หัวหน้างานสถานที่
หัวหน้างานไฟฟ้าสาธารณะ (ลาพักผ่อน)
หัวหน้างานช่างศิลป์
/-กองวิชาการและแผนงาน…
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กองวิชาการและแผนงาน
23. น.ส.เกษรา
ดวงมณี
24. นางนันทณัฏฐ์ รัตนวิฑูรย์
25. นายธนดล
เกษา
26. น.ส.เปรมวดี ช่างวาด
กองการศึกษา
27. น.ส.สาคร
กุลรักษา
กองช่างสุขาภิบาล
28. น.ส.นวนุช
ทองแป้น
กองสวัสดิการสังคม
29. นางพิมาดา
จันทร์ทรัพย์
30. นางธนาวรรณ วาจายิ้ม
31. นายเมืองจันทร์ อินสอน
32. น.ส.พิมพ์ลักษณ์ ปัญญากัณฑ์
33. นางทัศนีย์
วรรณนาคา
34. น.ส.สมรรัตน์ ไชยวรรณ
35. นางรัตติกาล ทับทิมไทย
36. น.ส.พชรพร ภูตะมี

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ไปราชการ)
หัวหน้างานวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์ (ลาพักผ่อน)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (ไปราชการ)
หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัย/รก.หัวหน้างานโรงเรียน (ไปราชการ)
หัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย (ลาป่วย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (ไปราชการ)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ไปราชการ)
หัวหน้างานควบคุมทรัพย์สิน
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการชุมชน (ไปราชการ)
หัวหน้างานพัฒนาชุมชนเมือง (ไปราชการ)
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน (ไปราชการ)
หัวหน้างานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

/-นางจินดา...
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นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
เวลา 09.00 น. แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
น.ส.ธันย์ธิชา พงษ์ธรวรรัชต์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

พนักงานที่โอนมาดํารงตําแหน่งทีเ่ ทศบาลนครแหลมฉบัง จํานวน 1 ราย
- น.ส.ภัทรนิษฐ์ วิชัย หน่วยงานเดิม องค์การบริหารส่วน จังหวัดจันทบุรี โอนมา
ดํารงตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สํานักการสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ผู้ที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ราย
- นางภัคกัญญ์ญาณ์ เดือดสันเทียะ ตําแหน่งเดิม นักวิชาการพัสดุ ระดับ 5 (ระบบซี)
เข้ามาดํารงตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ (ระบบแท่ง) งานการซื้อ
การจ้าง 2 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน สํานักการคลัง ตั้งแต่วนั ที่ 3
กรกฎาคม 2560

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ขอต้อนรับพนักงานที่โอนมาดํารงตําแหน่งที่เทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้ที่กลับ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ขอให้ตั้งใจทํางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ หากมีปัญหาติดขัดเรื่องการทํางานให้ปรึกษาหัวหน้างาน ขอให้ทํางาน
อย่างมีความสุขค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผูบ้ ริหารเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครัง้ ที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
- ไม่มีรายการแก้ไข มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/-ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เรื่องที่ 1 มอบสํานักการคลัง ติดตามความคืบหน้าถึงกลุม่ บริษทั ปิโตรเลียม
กลุ่มบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมฯ และกลุม่ บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ เรื่องการยื่นชําระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเขตจังหวัดชลบุรี มีงบประมาณเพิ่มขึ้น เพือ่ การพัฒนาจังหวัดชลบุรี
(นายกเทศมนตรี)
น.ส.พรรณภา รัตนพันธ์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้

จากการที่สํานักการคลังได้จัดส่งหนังสือ เพื่อขอความร่วมมือบริษัทฯ ให้ยื่น
แบบภาษีมลู ค่าเพิ่มในเขตพืน้ ที่ ปรากฏว่ามีบริษทั ได้ติดต่อแจ้งข้อมูลมา จํานวน 8 ราย ดังนี้
1. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
2. กสท. โทรคมนาคม
3. บริษัท เจบีที จํากัด
4. บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จํากัด
5. บริษัท มัตสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
6. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด
7. บริษัท ไทยมอนสตอร์ จํากัด
8. บริษัท ไทย เพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
โดยสรุปเหตุผลสําคัญ คือ บริษัทจําเป็นต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกับ
สํานักงานใหญ่ ไม่สามารถแยกยื่นแบบที่สาขาได้ เนื่องจากการวางระบบบัญชี
สํานักงานใหญ่จะเป็นผู้ดูแลด้านเอกสารการลงบัญชียื่นแบบทั้งหมดของทุกสาขา
และบริษัทได้แจ้งความประสงค์ขอยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันที่สํานักงานใหญ่
กับกรมสรรพากรและได้อนุมตั ิแล้ว จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการยื่นได้

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

เจตนารมณ์ที่เราขอความร่วมมือจากบริษัทฯ เพราะการแบ่งภาษี VAT
จะเป็นไปตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจที่ ก.ก.ถ. ดูแลอยู่
ซึ่งเรื่องนี้ทาง อบจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เรียกร้องเรื่องนี้เช่นกัน แต่สิ่งที่
ทําได้คือ ขอความร่วมมือเท่านั้น ไม่เช่นนั้นต้องแก้ประมวลรัษฎากรให้บริษัทฯ
ตั้งอยู่ที่ใดให้ยื่นภาษีที่จังหวัดนั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 2 มอบสํานักการช่าง ติดตามความคืบหน้าพื้นที่สาธารณประโยชน์
พร้อมแสดงผังบริเวณ และเสนอเป็นเอกสาร(นายกเทศมนตรี)

นายสราวุธ ไฟกระโทก
รก.หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ทีส่ าธารณประโยชน์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
1. ที่ทําการชุมชนชากกระปอก เนื้อที่ 2 งาน 92.5 ตร.วา
2. ที่ทําการชุมชนบ้านห้วยเล็ก (เนินไร่สอง) เนื้อที่ 1 งาน 84 ตร.วา
/-3. ลานจอด...
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3.
4.
5.
6.
7.

ลานจอดรถสาธารณสุข เนื้อที่ 6 ไร่ 82 ตร.วา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เนือ้ ที่ 2 งาน 31 ตร.วา
ทางสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 38 ตร.วา
ทางสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 97 ตร.วา
ศูนย์จัดการสิ่งปฏิกูล เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 32 ตร.วา, 2 ไร่, 2 ไร่ 53 ตร.วา,
2 ไร่ 1 งาน 20 ตร.วา
8. ศาลาไร่หนึ่ง เนื้อที่ 1 งาน 99.53 ตร.วา
9. ที่ดินหน้าหมู่บ้านในฝัน 5 เนือ้ ที่ 50.35 ตร.วา
10. สถานีดับเพลิงไร่หนึ่ง เนื้อที่ 3 งาน
11. บ่อขยะเก่า (เป็นที่ว่างเปล่า) ตั้งอยู่บริเวณเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
(ซอยฤทธา) เนือ้ ที่ 35 ไร่
12. ที่ดินว่างเปล่าบริเวณหลังหมู่บ้านสุข (ห้วยเล็ก) เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 16 ตร.วา
13. ที่ดินว่างเปล่าบริเวณซอยแหลมฉบังทาวเวอร์ เนื้อที่ 1 งาน 34 ตร.วา
14. ที่ดินว่างเปล่าตรงข้ามซอยพูนสิน ถนนเก้ากิโล เนื้อที่ 83 ตร.วา
15. ที่ดินว่างเปล่าตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 2 เนื้อที่ 2 งาน 4 ตร.วา
16. ที่ดินว่างเปล่า ถนนหนองคล้า – จุกกะเฌอ เนื้อที่ 2 งาน 2.3 ตร.วา และ 38.2 ตร.วา
17. ที่ดินว่างเปล่าในโรงเรียนเทศบาล 3 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 2 ตร.วา
18. ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราด เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 3 ตร.วา
19. ศาลาอเนกประสงค์ไร่ 1 เนื้อที่ 1 งาน 48.30 ตร.วา
20. ศาลาประชาคมชุมชนบ้านนาเก่า เนื้อที่ 2 งาน 51.93 ตร.วา
ที่สาธารณประโยชน์กระทรวงการคลัง
1. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 บริเวณในโรงเรียน เนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 79.47 ตร.วา
2. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 ถนนแหลมฉบังเหนือ เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 9.67 ตร.วา
3. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ด้านหลังเทศบาลนครแหลมฉบัง เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน
92.70 ตร.วา
4. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์) วัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง)
ห้วยเล็ก เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 64.21 ตร.วา
5. โรงเรียนวัดหนองคล้า เนื้อที่ 6 ไร่ 18.35 ตร.วา
6. โรงเรียนวัดมโนรม ริมถนนสุขุมวิทติดทางรถไฟเข้าพัทยา เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน
2.73 ตร.วา
7. โรงเรียนบ้านทุ่งกราดและศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เนื้อที่ 11 ไร่ 84.69 ตร.วา
8. โรงเรียนบ้านชากยายจีน เนื้อที่ 11 ไร่ 12.50 ตร.วา
9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และ สภ.ย่อยหนองขาม เนื้อที่ 4 ไร่ 92.42 ตร.วา
/-ที่สาธารณ...
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ที่สาธารณประโยชน์ธนารักษ์
1. ขนส่งเก่าและสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 82.25 ตร.วา
2. ที่ทําการชุมชนแหลมทอง หมู่ 10 เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 52.47 ตร.วา
3. ที่ทําการชุมชนมโนรม เนื้อที่ 2 งาน 19.21 ตร.วา
4. ที่ทําการชุมชนบ้านจุกกะเฌอ เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 28.77 ตร.วา
5. ตลาดโต้รุ่ง เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 77.95 ตร.วา
6. วัดศรีธรรมาราม (วัดทุ่งกราด) เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 35.66 ตร.วา
7. โรงพยาบาลแหลมฉบัง เนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 19.29 ตร.วา
8. ศาลาประชาคมอ่าวอุดมและสนามกีฬา เนือ้ ที่ 61 ไร่ 46.22 ตร.วา
9. อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ เนื้อที่ 144 ไร่ การท่าเรือที่ให้
ประชาชนที่ถูกเวนคืนมาอาศัยอยู่ 116 ไร่ และปัจจุบันเหลือที่ดิน 28 ไร่ (ยก
ให้สถานีตํารวจหนองขาม 5 ไร่ ขณะนี้ไม่ทราบข้อมูลว่าได้ดําเนินการอย่างไร
กับที่ดิน 5 ไร่ นี้)
10. ที่ดินว่างเปล่า ติดคลองบางละมุงใกล้วัดท่ากระดาน เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 78.87 ตร.วา
11. ที่ดินว่างเปล่า ติดกับหอพักเพชรสุพรรณ เนื้อที่ 3 ไร่
12. บ่อขยะกรมโยธา (เนินกระบก) เนื้อที่ 238 ไร่
13. ศาลาประชาคมแหลมฉบัง เนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 21.31 ตร.วา
14. ที่ว่างข้างศาลาประชาคมแหลมฉบัง เนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 88 ตร.วา
นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ให้สํานักการช่างทําบันทึก ที่ดิน 5 ไร่ ที่อยูใ่ นส่วนอาคารอเนกประสงค์
ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ เนือ้ ที่ 144 ไร่ ไม่ได้มีการทําหนังสือมอบหรือยกที่ดิน 5 ไร่
ให้สถานีตํารวจภูธรหนองขาม เพราะเป็นการพูดด้วยวาจาเท่านั้น ในส่วนนี้เทศบาลฯ
จะใช้พื้นที่ทําแก้มลิงเพื่อรับน้ํารอระบาย

นายสราวุธ ไฟกระโทก
รก.หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

หน่วยงานใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ ขอแจ้งมาที่ผมเพื่อ
รวบรวมข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

เจตนาที่ท่านนายกฯ ให้ทําข้อมูล เพือ่ ให้ทราบพื้นทีท่ ี่เทศบาลนครแหลมฉบัง
สามารถเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อทําประโยชน์ ถ้าที่ดินใดมีโฉนดสลักหลังเทศบาลนครแหลมฉบัง
จะไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ แต่เป็นที่ดินที่เทศบาลฯ ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งทีส่ าธารณะ
จะปรากฏใน นสล. หลังจากที่ใช้ประโยชน์แล้วต้องทําเรื่องการขอใช้หรือการถอนสภาพ
โดยการถอนสภาพทําได้ 2 วิธี 1. การออกเป็นพระราชบัญญัติ 2. ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
แต่ถ้าขอใช้เฉยๆ เราจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ และถ้าเป็นที่ดินของราชพัสดุ ซึ่งกรมธนารักษ์
ดูแลรับผิดชอบอยู่ ต้องมีการขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องด้วย
/-นางจินดา...
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นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ให้สํานักการช่างสํารวจพื้นทีส่ าธารณประโยชน์ บริเวณที่ทาํ การชุมชนแหลมทอง
มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไร ทําข้อมูลมาเสนอใหม่ ให้แยกประเภททีด่ ิน 1. ที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง 2. เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้ดูแล
มติที่ประชุม รับทราบ / มอบสํานักการช่าง สํารวจพื้นทีส่ าธารณประโยชน์
บริเวณที่ทําการชุมชนแหลมทอง มีพื้นทีท่ ั้งหมดเท่าไร และจัดทําข้อมูลพื้นที่
สาธารณประโยชน์ใหม่ โดยแยกประเภทให้ชัดเจนว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์
ประเภทใด ระบุเอกสารสิทธิ์ และผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วย รวมถึงสถานะการใช้ประโยชน์
ให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใด หรือผู้ใดใช้ประโยชน์อยู่
เรื่องที่ 3 มอบสํานักการช่าง ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบบ้าน
บริเวณริมคลองสาธารณะ ทุกแห่งในเขตเทศบาลฯ (นายกเทศมนตรี)

นายธนยศ ยิ่งเจริญ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สรุปดังนี้ มีบ้านบริเวณริมคลองสาธารณะใน
เขตเทศบาลฯ ทั้งหมด 16 แห่ง มี 10 แห่ง ที่ต้องแก้ไข ในที่ประชุมสรุปว่าให้สํานักการช่าง
ประสานกับกองช่างสุขาฯ เข้าไปดําเนินการเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งแต่ละพื้นที่
ที่กองช่างสุขาฯ แจ้งมาได้เข้าไปเจรจาและได้รับความร่วมมืออย่างดี ขณะนี้มีอยู่ 6 แห่ง
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 4 มอบสํานักการช่าง ให้สํารวจพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ให้พร้อมใช้งาน ถนนทุกสายในเขตเทศบาลฯ (นายกเทศมนตรี)

นายณรงค์ฤทธิ์ นิยมไวทยะ
รก.ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

ช่างไฟฟ้าได้ดําเนินการสํารวจตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะถนนทุกสายในเขต
เทศบาลฯ ในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจํา ซึ่งขณะนี้ไฟฟ้าพร้อมใช้งานทุกจุด ไม่มี
ไฟฟ้าดับ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ขอให้สํานักการช่างคอยหมั่นสํารวจและบันทึกไว้ก่อนว่าไฟฟ้าจุดใดชํารุด
แล้วจึงซ่อมแซมในวันหลัง เนือ่ งจากตอนนี้ยังมีฝนตกตลอดทุกวัน

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

มอบสํานักการช่างให้ซ่อมไฟไฮแมสหน้าร้านสตางค์ผับแหลมฉบัง
มติที่ประชุม รับทราบ / มอบสํานักการช่าง ให้ซ่อมไฟไฮแมสหน้าร้านสตางค์ผับ
แหลมฉบัง
/-เรื่องที่ 5...
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เรื่องที่ 5 มอบสํานักการช่าง นําหินคลุกบดอัด รอบศาลาประชาคม
บ้านนาเก่า (นายกเทศมนตรี)
นายณรงค์ฤทธิ์ นิยมไวทยะ
รก.ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
นายสายชล เชาว์ไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ตอนนีบ้ ริเวณรอบศาลาประชาคมบ้านนาเก่า มีผู้ประกอบเอาหางรถเทรลเลอร์
ไปจอด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข
มติที่ประชุม รับทราบ / มอบสํานักปลัดเทศบาล ให้ตรวจสอบและแจ้งบริษัทที่นาํ
หางพ่วงรถเทรลเลอร์มาจอดบริเวณศาลาประชาคมบ้านนาเก่า
เรื่องที่ 6 มอบสํานักการช่าง ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับการขยายผิวจราจร
ถนนสุขุมวิท จากชลบุรีถึงแยกกระทิงลาย (นายกเทศมนตรี)

นายธนยศ ยิ่งเจริญ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ถนนดังกล่าวมีข่าวลือว่าจะมีการทําถนนบูรพาวิถีบริเวณถนนสุขมุ วิท
ซึ่งผมได้ไปร่วมประชุมที่จังหวัดฯ และได้ขอข้อมูลมาดังนี้ ถนนสุขุมวิทจะมีการปรับปรุง
บริเวณทางแยกไม่มีการทําถนนบูรพาวิถีบริเวณถนนสุขุมวิท วัตถุประสงค์ที่กําลัง
ดําเนินการอยู่ปัจจุบัน สํารวจเพื่อทําการปรับปรุงระบบจราจรขนส่งตั้งแต่เซ็นทรัล
ชลบุรี – แยกกระทิงลาย ทั้งเส้นมีทางแยกและทางข้ามทั้งหมด 22 จุด ทัง้ นี้โครงการ
จะทําทางข้าม ทางลอด ทางเบี่ยง ติดสัญญาณไฟจราจรใหม่ โดยการปรับปรุงพื้นที่
ไม่มีการเวนคืนใดๆ ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังได้เสนอขอโครงการสะพานยูเทิร์น
บริเวณถนนสุขมุ วิทหน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง บริเวณบางละมุง และ
ทางเลี่ยงเมือง มีมูลค่าประมาณ 6,800,000,000 บาท

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ให้นําเสนอข้อมูลข้างต้นนี้อีกครั้งในวันประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ / มอบสํานักการช่างดําเนินการ

/-เรื่องที่ 7...
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เรื่องที่ 7 มอบกองช่างสุขาภิบาล ตรวจสอบท่อระบายน้ํา ถนนหลักทุกสาย
ของเทศบาลฯ เช่น ถนนชากกระปอก (ด้านหน้า – ด้านหลัง) ถนนหนองคล้า (นายกเทศมนตรี)
นายณรงค์ บุปผา
ผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล

ได้สํารวจบริเวณจุดที่สําคัญๆ ทีม่ ักมีปัญหาเรื่องการระบายน้ําไม่ทัน ขณะนี้
นําเข้าแผนแล้ว 4 โครงการ 1. สายชากกระปอกบริเวณสนามบิน จะทําโครงการ
เข้าแผนประมาณการ ทําท่อระบายน้ํา 2 ฝัง่ งบประมาณ 17,000,000 บาท
2. บ้านป้าทรัพย์ หนองมะนาว สํารวจเข้าแผนแล้ว งบประมาณ 22,000,000 บาท
3. แยกโรงเรียนเทคโนโลยี งบประมาณ 9,000,000 บาท 4. แยกหมู่บ้านโนเบิล
วางท่อระบายน้ําพร้อมปรับปรุงผิวจราจร งบประมาณ 22,000,000 บาท ส่วนที่
เหลือจะสํารวจและนําเข้าแผนเรื่อยๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 8 มอบสํานักปลัดเทศบาล ติดตามความคืบหน้า กรณีบริษัทที่นํา
รถยนต์ของพนักงานจอดริมถนน (จากสายบายพาสลงถนนแหลมฉบัง) ทําให้การจราจร
ติดขัด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (นายกเทศมนตรี)

นายมานัส อ่วมปลั่ง
หน.งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

ได้ดําเนินการแก้ไขโดยเชิญเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ในกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ออโตฯ
และเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.แหลมฉบัง ประชุมร่วมกัน โดยตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการ
แจ้งกับพนักงานห้ามมิให้นํารถยนต์มาจอดในบริเวณดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สภ.แหลมฉบัง ได้กวดขันจับกุมพร้อมทั้งนําป้าย “ห้ามจอดตลอดแนว” มาติดตั้ง
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการติดตามผลแล้ว ตรวจสอบไม่มีรถจอดในบริเวณดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 9 มอบสํานักการช่าง เจาะเกาะกลางถนนเมืองใหม่กลาง ฝั่งทิศเหนือ
เพื่อช่วยให้น้ําระบายได้เร็วขึน้ (กรณีฝนตกหนัก) (รองนายกฯ ธานี เกียรติพิพัฒนกุล)

นายประภาส คล้ายมุข
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง

ได้ดําเนินการเจาะเกาะกลางถนนเมืองใหม่กลาง ฝั่งทิศเหนือ เพื่อช่วยให้
น้ําระบายได้เร็วขึ้น (กรณีฝนตกหนัก) เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล
รองนายกเทศมนตรี

พื้นทีฝ่ งั่ ข้างๆ บริษัทเหล็ก ทําคันดินกั้นไว้ ทําให้น้ําท่วมขัง ต้องเอาคันดิน
ออก 1 ช่อง เพื่อให้ระดับน้ําลดลง

นายณรงค์ บุปผา
ผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล

ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่
มติที่ประชุม รับทราบ
/-เรื่องที่ 10...
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เรื่องที่ 10 มอบสํานักปลัดเทศบาล ตรวจสอบบ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 1
ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และบ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ว่ามีบุคคลใดเป็นเจ้าบ้านและมีการออกหมายเลขประจําบ้านซ้ําซ้อนหรือไม่
(เลขานุการนายกฯ สายชล เชาว์ไทย)
นายประยงค์ จันทร์ไชย
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

บ้านเลขที่ 333 หมูท่ ี่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ด
อินดัสตรี จํากัด เป็นเจ้าของอาคาร และได้ยนิ ยอมให้ บริษทั ไทยซิลิเกตเคมิคัส จํากัด
ใช้อาคารเลขทีด่ ังกล่าว เป็นสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ข้อมูลเลขที่บ้านไม่ได้เกิดจากการ
ออกเลขที่บ้านผิดพลาดหรือยื่นเอกสารซ้ําซ้อนแต่อย่างใด และบ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 11
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ผู้ดําเนินการบริหารโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา เป็นเจ้าของอาคาร
และได้ยินยอมให้ บริษทั ศรีราชาขนส่ง จํากัด ใช้อาคารเลขที่ดังกล่าวเป็นสถาน
ประกอบกิจการ ทั้งนี้ข้อมูลเลขที่บ้านไม่ได้เกิดจากการออกเลขที่บ้านผิดพลาดหรือ
ยื่นเอกสารซ้ําซ้อนแต่อย่างใด
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 11 มอบสํานักการช่าง / สํานักการสาธารณสุขฯ / สํานักปลัดเทศบาล
และกองช่างสุขาภิบาล หาข้อสรุปเรื่องใบขออนุญาตก่อสร้าง ให้ครอบคลุมระบบ
สาธารณูปโภคของเทศบาลฯ (ปลัดฯ ภูษิต แจ่มศรี)

นายประภาส คล้ายมุข
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง

จากการประชุมระหว่างสํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุขฯ สํานักปลัดเทศบาล
และกองช่างสุขาภิบาล เรื่องใบอนุญาตก่อสร้าง โดยมี ผอ.อารีย์ เป็นประธานในที่
ประชุม ซึ่งได้ข้อสรุป เมื่อสํานักการช่างออกใบอนุญาตก่อสร้างแล้วจะสําเนาแจ้ง
สํานักการสาธารณสุขฯ กองช่างสุขาภิบาล

นายธนยศ ยิ่งเจริญ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

จากข้อสรุปคือ กองช่างสุขาภิบาล จะเจอปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยน้ําเสีย
จากบ้านเรือน จึงมีข้อตกลงว่าเมื่อสํานักการช่างออกใบอนุญาตก่อสร้างเสร็จ เราจะ
เอาหนังสือของกองช่างสุขาภิบาลและสํานักการสาธารณสุขฯ เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการ
ว่าจะต้องทําอย่างไรตามขั้นตอน หากไม่ทําจะมีความผิดตามข้อมูลทีแ่ นบ ประโยชน์ใน
การทําวิธีดังกล่าวเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จะได้ออกใบอนุญาตใน
คราวเดียวกัน ส่วนกองช่างสุขาภิบาลอาจจะต้องมายื่นขออนุญาตหลังจากสร้างบ้าน
ไปขณะหนึ่งแล้ว

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

โครงการที่เป็นบ้านจัดสรรนั้นมีขั้นตอนก่อนออกใบอนุญาตอย่างไร
/-นายประภาส...
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นายประภาส คล้ายมุข
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง

กรณีบ้านจัดสรรจะใช้ พรบ.การจัดสรรฯ ซึ่งก่อนออกใบอนุญาตต้องมี
ใบรับรองจากสํานักการสาธารณสุขฯ เรื่องการจัดการขยะ และใบรับรองจาก
กองช่างสุขาภิบาล เรื่องการจัดระบบน้ําเสีย แนบไปก่อนที่จะเข้าคณะกรรมการจัดสรรฯ
เมื่อคณะกรรมการจัดสรรฯ อนุมัติแล้วจะออกใบอนุญาตจัดสรรฯ ให้ โครงการต้อง
นํามาขอใบอนุญาตก่อสร้างที่เทศบาลฯ

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆ หรือหมู่บา้ นจัดสรร ต้องขออนุญาตคณะกรรมการ
จัดสรรฯ จากจังหวัดฯ ในกฎหมายกําหนดว่ากรณีการทําบ้านจัดสรรต้องดูทั้งระบบ
ว่าการจัดการขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบดับเพลิง เมื่อมาขออนุญาตเทศบาลฯ
สํานักการช่างจะแนะนําให้ประสานกับสํานักการสาธารณสุขฯ กองช่างสุขาภิบาล
สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานเหล่านี้เพื่อแสดง
ให้คณะกรรมการจัดสรรฯ ก่อนที่ใบอนุญาตจะออก แต่ถ้าเป็นบ้านหลัง เมื่อประชาชน
มาขอใบอนุญาต สํานักการช่างออกใบอนุญาตก่อสร้างแล้วจะเอาหนังสือของ
กองช่างสุขาภิบาลและสํานักการสาธารณสุขฯ แนบท้าย เพื่อประชาชนจะได้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

ใบอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรฯ กับใบอนุญาตปลูกสร้างต้อง
ดําเนินการเรื่องใดก่อน

นายธนยศ ยิ่งเจริญ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

โครงการหมู่บ้านจะต้องมีใบรับรองจากสํานักการธารณสุขฯ กองช่างสุขาภิบาล
และสํานักการช่าง ถึงจะไปขอใบอนุญาตจัดสรรฯ และมาขอใบอนุญาตปลูกสร้างที่เรา

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

มีบางโครงการที่ยื่นจัดสรรแล้ว แต่ยังไม่ประสานกับสํานักการสาธารณสุขฯ
และกองช่างสุขาภิบาล

นายณรงค์ บุปผา
ผู้อํานวยการกองช่างสุขาภิบาล

หมู่บ้านจัดสรร บริษทั เฟิร์ส สแควร์ ปัญหาคือ ทางบริษัทฯ บอกว่าได้เข้า
คณะกรรมการจัดสรรฯ และได้ใบอนุญาตปลูกสร้างแล้ว แต่เพิ่งจะมาขอเชื่อมท่อ
ซึ่งโครงการนี้กองช่างสุขาภิบาลไปสํารวจแล้วพบว่า น้ําเสียที่จะออกจากหมู่บ้าน
จํานวน 400 หลัง จะไม่สามารถระบายลงท่อระบายน้ําของเทศบาล ขนาด 80 ซม.
จึงแนะนําให้ทาํ แก้มลิงเพื่อชะลอน้ําในโครงการหมู่บ้าน แต่บริษัทฯ ก็ยืนยันว่าไม่
สามารถจะทําแก้มลิงได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจัดสรรฯ จากจังหวัดฯ
ตอนนี้เรื่องก็ยังผ่านไม่ได้เพราะยังไม่ทําตามเงื่อนไขของเรา

นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล
รองนายกเทศมนตรี

ถ้าบริษัท เฟิร์ส สแควร์ ยังไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการจัดสรรฯ แสดงว่า
เอกสารยังไม่สมบูรณ์ จะต้องมาขอเชื่อมท่อ เชื่อมถนนกับเทศบาลฯ ก่อนจึงจะเข้า
คณะกรรมการจัดสรรฯ เรื่องนี้สํานักการช่างเคยเข้าร่วมประชุมที่คณะกรรมการ
จัดสรรฯ หรือเปล่า
/-ว่าที่...
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ว่าที่เรือตรี อดิสรณ์ วรสรวง
หัวหน้างานควบคุมผังเมือง

ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เข้าประชุม คณะกรรมการจัดสรรฯ
เห็นชอบผัง แต่มีเงื่อนไขเรื่องเอกสารให้ทางโครงการฯ นําเอกสารจากทางเทศบาลฯ
เกี่ยวกับการเชื่อมท่อจากกองช่างสุขาภิบาลให้พร้อม จึงจะออกใบอนุญาตจัดสรรฯ
ส่วนเรื่องเชื่อมทาง และบ่อขยะมีเอกสารแล้ว

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

จากที่ หน.งานควบคุมผังเมือง อดิสรณ์ เข้าประชุม คณะกรรมการจัดสรรฯ
ได้พูดถึงเรื่องการระบายน้ําทิ้งอย่างไร

ว่าที่เรือตรี อดิสรณ์ วรสรวง
หัวหน้างานควบคุมผังเมือง

ครั้งล่าสุดทางบริษัทฯ ได้ขออนุญาตแก้ไขผังและเปลี่ยนชื่อโครงการ โดยมี
การออกแบบใหม่ มีปั๊มอยู่ตรงกลางและระบายออกท่อสาธารณะด้านหน้า ซึ่งท่าน
รองผู้ว่าฯ ไม่เห็นชอบจึงให้โครงการฯ มาปรึกษาวิธีการแก้ไขกับเทศบาลฯ อีกที
เพราะจะเป็นภาระของผู้อยู่อาศัยในภายภาคหน้าหากปั๊มเสียชํารุด

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

ทางบริษัทฯ จะเข้ามาปรึกษากองช่างสุขาภิบาลในวันพรุ่งนี้ และขอให้
หน.งานควบคุมผังเมือง อดิสรณ์ ร่วมประชุมด้วย ส่วนกรณีบ้านหลัง การขออนุญาต
เชื่อมท่อตอนนี้อัตราค่าเชื่อมเท่ากับโครงการหมู่บ้าน จึงขอคําปรึกษาว่าจะลดอัตรา
ค่าเชื่อมท่อกรณีบ้านหลังหรือไม่

นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

การเก็บเงินต้องทําตามเทศบัญญัติ ทั้งนี้ต้องดูว่าในเทศบัญญัติกําหนดราคา
ต่ําสุด และสูงสุดอยู่เท่าไหร่ ให้สํานักการคลังดูระเบียบถ้าลดได้ก็ลดอัตราค่าเชื่อม
ท่อกรณีบ้านหลัง

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ทําอย่างไรก็ได้เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ต้องถูกต้องตาม
ระเบียบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหามหาราชินี ประจําปี 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)

นายประยงค์ จันทร์ไชย
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

กําหนดการโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง
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พิธีช่วงเช้า พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จํานวน 86 รูป
เวลา 06.00 – 06.30 น. – คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า
พร้อมกัน เพื่อทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์
เวลา 06.30 น.
– นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ประธานในพิธี
เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานเดินไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานและผู้ร่วมพิธีรบั ศีล
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- กรวดน้ํารับพร
- ประธานและผู้ร่วมพิธี ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จํานวน 86 รูป
- เสร็จพิธีทางศาสนา
การแต่งกาย สุภาพสตรี – ชุดไทย ชุดสุภาพผ้าไทยหรือชุดสุภาพ
สุภาพบุรุษ – ชุดไทยพระราชทานแขนยาว หรือแขนสั้น หรือชุดสุภาพ
สําหรับข้าราชการที่ไปร่วมพิธีที่อําเภอฯ ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว
พิธีช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 17.00 – 18.00 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธีการ
เวลา 18.00 – 19.19 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพานพุม่ ดอกมะลิ ถวายราชสักการะ
เวลา 19.19 – 19.40 น. – นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ประธานพิธี เดินทาง
ถึงบริเวณพิธี เข้าประจําที่แท่นเกียรติยศ (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่อง
ราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ ถวายคํานับ
- ประธานพิธีจุดเทียนชัย เพื่อประกอบพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล
- ถวายคํานับพระบรมสาทิสลักษณ์ เดินทางลงจาก
เวทีกลับยืนประจําแท่นเกียรติยศ พร้อมถือโคมเทียน
แขกผู้มเี กียรติ และประชาชนทุกสาขาอาชีพต่อเทียน
จากประธานพิธี
/-ประธาน...
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- ประธานพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ
กล่าวคํานําถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี(1 จบ) และเพลงสดุดีมหาราชา(2 จบ)
- เสร็จพิธี
หมายเหตุ – การแต่งกาย ชุดไทยสีฟ้า ชุดสุภาพผ้าไทยสีฟ้า พิธีการเราจะย้ายไปจัด
บริเวณสระน้ํา และไม่มีการแสดงนักร้องนักดนตรีและพลุ
นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี
นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

พานพุ่มขอให้เป็นดอกไม้สด ทุกงานในครั้งต่อไปได้หรือเปล่า
ถ้าเป็นพานพุ่มดอกไม้สดทางจังหวัดฯ จะกําหนดมาในหมายกําหนดการ
ซึ่งเราจะทําเป็นดอกไม้สดอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นพานพุ่มเงินพุ่มทองไม่สามารถทําดอกไม้สดได้

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ลองนําดอกไม้สดมาทําให้เป็นพุ่มเงินพุ่มทอง

นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

การแต่งกายต้องรอสํานักพระราชวังแจ้ง เพื่อความชัดเจน

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

สํานักปลัดเทศบาล ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพิธีการ
และการแต่งกายอย่างไร และต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ขอให้สํานักการช่าง ซ่อมถนนเทคอนกรีต บริเวณถนนแหลมฉบังกลาง
(หน้าร้านอาหารปาร์ตี้เฮ้าส์) และบริเวณบริเวณถนนแม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม รับทราบ / มอบสํานักการช่าง ให้ซ่อมถนนเทคอนกรีต บริเวณถนน
แหลมฉบังกลาง (หน้าร้านอาหารปาร์ตเี้ ฮ้าส์) และบริเวณถนนแม่ฮ่องสอน

/-นายภูษิต...
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นายภูษิต แจ่มศรี
ปลัดเทศบาล

ตอนนีง้ บประมาณรายจ่ายประจําลงตัวแล้ว ผมกําลังประสานกับคณะผู้บริหารฯ
ในการจัดทํางบประมาณงบก้าวหน้า และส่วนราชการที่มีเงินเหลือจ่าย ตอนนี้กําลัง
รวบรวมกับรองปลัดฯ สุรีนาฎ เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ พิจารณานําไปดําเนินการอย่างไร
ส่วนเรื่องงบเพิ่มเติม จากการสรุปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 งบประมาณที่เรา
ตั้งจ่ายไว้ในปีนี้ทั้งหมด 1,140,000 บาท ตอนนี้ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ จัดเก็บแล้ว
970,000,000 บาท ยังเหลือทีย่ ังเก็บไม่ได้ 170,000,000 บาท ถ้าเดือนกันยายน 2560
มีเงินเกินมาก็จะนําเรียนคณะผู้บริหารฯ อีกครั้งว่าเราจะมีการตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมหรือเปล่า

นายชวน ฉิมกล่อม
รองปลัดเทศบาล

งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อทําศาลาประชาคม 70,000,000 บาท ตก คณะผู้บริหารฯ
จะให้ดําเนินการอย่างไร

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ส่วนนีไ้ ด้ปรึกษากับประธานที่ปรึกษา ให้งบนี้ตกไปก่อน ซึ่งพี่คิดว่าอยากจะ
ทําเรื่องแก้ปัญหาท่อระบายน้ํา ปัญหาน้ําท่วมบริเวณแยกโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง
และหมู่บ้านโนเบิล และบริเวณบ้านครูชํานาญ
มติที่ประชุม รับทราบ

นายวรดิษฐ เศรษฐสันติ์
ผู้อํานวยการกองการศึกษา

กิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2560 มีการจัดนิทรรศการ การจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก และมีการประกวดแข่งขันทาง
วิชาการ ซึ่งรวมถึงภาคกลางตอนกลางด้วย จะเป็น 9 จังหวัด โดยมีเทศบาลนครระยอง
เป็นเจ้าภาพจัดดําเนินการ วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2560 จัดบูธที่เซ็นทรัลพลาซ่า
จังหวัดระยอง ในส่วนเทศบาลนครแหลมฉบังจะส่งนักเรียนและคุณครูพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรม จํานวน 270 คน ออกเดินทางวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

เรื่องการศึกษา เป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะจะมีผลสืบเนื่องถึงเรื่องพฤติกรรม
สังคม สิ่งแวดล้อม เราจึงต้องปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี ฝากผู้บริหารฯ ทุกโรงเรียน
ตั้งนโยบายให้คุณครู เรื่องสอนเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมศี ีลธรรม

นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. จะมีโครงการมอบแว่นให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จํานวน 300 ราย

นายไพรัตน์ เพชรราช
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

เรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ประจําปี 2560 ทางคณะกรรมการจะมาตรวจประเมินฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 น. ปีนี้จะมีการประเมิน 6 ด้าน 1. ด้านการบริหารจัดการ (กองวิชาการฯ)
2. ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา (สํานักปลัดเทศบาล) 3. ด้านบริหารงาน
การเงินและการคลัง (สํานักการคลัง) 4. ด้านบริการสาธารณะ (สํานักการสาธารณสุขฯ)
/-5. ธรรมาภิบาล...
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5. ธรรมาภิบาล (กองวิชาการฯ) 6. แบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (กองวิชาการฯ)
ในส่วนกองวิชาการฯ ในฐานะผู้ประสานงานได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการไว้แล้ว
ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ มี 1. ท้องถิ่นจังหวัดฯ สันติ ผินเจริญ
เป็นหัวหน้าทีม 2. ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พินิจ ประเสริฐวิทย์ 3. ท่านเฉลิม ประสาททอง
4. ท่านสมพิศ เพชรเอียด 5. ท่านอดุลย์ ทรัพย์แสนดี 6. ท่านนพดล รัฐศุภางค์
(ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน) 7. ท่านจงเกิน ศิลาเจริญ 8. ท่านอภิญญา อุชุวัฒน์
9. ท่านนัยนา มลจ้อย มีกําหนดการ เช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เราต้องไปรับ
คณะกรรมการฯ ที่จังหวัดฯ และมีพิธีต้อนรับที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 เวลา 09.00 น.
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการจะเริ่มประเมิน จนถึง เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร
ณ ห้องประชุมเมืองทอง และอาจจะต้องมีการประเมินต่ออีกบางด้านที่ยังประเมิน
ไม่เสร็จในช่วงเช้า ในเรื่องการตรวจประเมิน (LPA) เบื้องต้นสิ่งที่คาดหวังต้องได้
คะแนนมากกว่าปีที่ผ่านมา ตอนนี้เท่าที่รวบรวมข้อมูลได้ในด้านการบริหารจัดการ
คะแนนน้อยกว่าปีที่แล้ว จึงจะขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เป็นตัวแทนการให้
ข้อมูลกับคณะกรรมการฯ ให้มาประชุมวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
มาประสานกับหัวหน้างานวิจัยฯ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมในการให้ข้อมูล ซึ่งทางกองวิชาการฯ
จะมีการซักซ้อมกันภายในกองวิชาการฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
นายอาคม นันตติกูล
รองปลัดเทศบาล

ทั้งหมด

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ฝากทุกส่วนราชการ ให้คนทีท่ ําข้อมูลมาฝึกเตรียมซักซ้อมกับกองวิชาการฯ
ตามวันนัดของ ผอ.ไพรัตน์ และต้องเป็นผู้เสนอข้อมูลกับคณะกรรมการฯ ด้วย

นางอารีย์ ตรีรัตนเวช
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ

คณะกรรมการฯ เคยให้คําแนะนําเกณฑ์วิธีการตรวจ ซึ่งมีรายละเอียดให้

1.
2.

3.

4.

เรื่องแจ้งให้ทราบ 4 เรื่อง
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมสุขภาพในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 เดินทางไป จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดหนองคาย
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา
โครงการทําหมันลิง โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน
จํานวน 400,000 บาท ทําหมันลิงที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม และบ้านแหลมฉบัง
จํานวน 200 ตัว ในวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 โดยมีทมี สัตวแพทย์จากกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทีมจากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์
โครงการหน่วยกู้ชีพ งานบริการสาธารณสุขมีเรื่องประชาสัมพันธ์ โดย หน.ฝ่าย
บริการฯ ราชรุจิ เป็นผู้เสนอข้อมูล
/-นางราชรุจิ...
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นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขได้มีสติ๊กเกอร์และพวงกุญแจแจกไว้ให้ที่โต๊ะในที่
ประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ เบอร์โทรฟรี 1669 และ
ในส่วนในเขตพืน้ ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง 038- 197197 ซึ่งจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
มติที่ประชุม รับทราบ

นางจินดา ถนอมรอด
นายกเทศมนตรี

ใครมีเรื่องอะไรที่จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันในนามคณะผู้บริหารฯ
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(น.ส.สุนิสา อินทรักษา)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางกณิศ อินทรักษา)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.ทิพาภรณ์ สุดมุข)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

