รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 10/2555
วันที่ 2 ตุลาคม 2555
ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต ชั้น 2 อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตําบลท่าประดู่
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
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นายธนิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายมนตรี
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายเจตน์
นางศิวนันท์
นางสุนิสา
นางสาวอารี
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นายชณินทร์
นายรักษ์สิทธิ์
นางศิริลักษณ์
นางซ่อนกลิ่น
นายธีรนิติ
นางผ่องศรี
นายชนินทร์
นายดุสิต
นางสายสุนีย์
นางกรชวัล
นางสาวอรุณรัตน์
นางอภิญญา
นายชาคริต

อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กําจร
เจริญรัตน์
กล่อมแก้ว
นันตติกูล
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
ศรีสุขโข
กุลจิรชัยวัฒน์
ร่มรื่น
แดงอุทัย
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
เวชกามา
บรรจงอักษร
เจริญหิรัญ
ทองเรือง
ชูเชิด
ศรีไผทสมันต์
ปิยะยาตัง
จันทน์ขาว
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
อุตรมาตย์
เอี่ยมสําอาง

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
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นางสาวกัลยรัชต์
นางสาวฐปนีย์
นางสาววิลาวรรณ
นางกุลยา
นางสาวรังรอง
นางสาวมะริ

ธันยสหพงศ์
โสภณ
นาถาบํารุง
กุลรัตน์
วงศ์บุญยิ่ง
ธัญญารักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสุขาภิบาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
ศรีชลา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นายวรวิทย์
นายมานพ
นายวิชิต

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
- ขอแก้ไขหน้าที่ 1 จาก ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง แก้ไขเป็น ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- ขอแก้ไขหน้าที่ 9 ในส่วนของสํานักการคลัง ให้เพิ่มเติมเนื้อหา ดังนี้
- เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงที่ผ่านมากรณีที่มีปัญหาคือเรื่องการซื้อหนังสือของห้องสมุด จํานวน
1,170 รายการ ซึ่งสอบราคาเสร็จแล้ว ขณะนี้ได้ผู้ค้าแล้ว จะลงนามทําสัญญาภายในวันพรุ่งนี้ โดยได้รับการ
ประสานจากผู้ค้าว่าประมาณ 500 กว่ารายการ เป็นรายการที่ไม่มีการพิมพ์ในท้องตลาดแล้ว มีการบอกมาว่า
ไม่สามารถจะทําการลงนามทําสัญญาได้ โดยให้แจ้งเหตุผลเข้ามาว่าเพราะอะไร ซึ่งเขาบอกว่าโรงพิมพ์ไม่มีการ
พิมพ์แล้ว ซึ่งในการอ้างเหตุผลนั้นก็ต้องมีเอกสารรองรับว่าโรงพิมพ์ไม่มีการพิมพ์แล้ว ซึ่งประสานไปเมื่อวันศุกร์
เมื่อวานนี้ก็ได้ข้อมูลว่าหนังสือไม่ได้เป็นของโรงพิมพ์จุฬาอย่างเดียว ในส่วนของหนังสือที่ทางไออาร์พีซีที่เขาเสนอ
ราคามาให้เรานั้น ปรากฏว่าเขามีเงื่อนไขสัญญาว่าเขาจะต้องจําหน่ายเฉพาะหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬา จึงไป
ติดเงื่อนไขการเสนอราคาไว้กับเรา เขาก็ไม่กล้าทําหนังสือเข้ามา เรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าถ้าเขาไม่มาทํา
สัญญา ให้ดูก่อนว่าพรุ่งนี้เขาจะทําหนังสือเข้ามาหรือไม่
- เรื่องซื้อจอของสํานักปลัดเทศบาล ที่ใช้เงินธรรมมาภิบาลที่จะขอเปลี่ยนหลอดภาพจาก LCD เป็น
LED ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซื้อซอง ขณะนี้ได้ส่งเรื่องได้ทางสํานักปลัดเทศบาลพิจารณาดําเนินการต่อ
- เรื่องซื้อเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตกลงราคาเก้าหมื่นกว่าบาท ร้าน ส. มิวสิค
ขณะนี้เราได้ดําเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้ว แต่ไม่ได้รับการประสานงานใด ๆ เลย ส่งไปรษณีย์ตอบรับ
แล้วทุกครั้ง ซึ่งจะประสานกับทางโรงเรียน และดําเนินการตามระเบียบต่อไป
- กองช่างสุขาเรื่องการซ่อมรถแทรคเตอร์ที่ผู้รับจ้างหมดสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 งาน
ค่อนข้างมีปัญหาคือกล่องควบคุมยังซ่อมไม่ได้ตามที่ประมาณการราคาจริง ซึ่งได้ประสานงานเชิญผู้รับจ้างมาเขา
บอกว่าอีกประมาณ 3 – 4 วัน

-3- เรื่องการจําหน่ายพัสดุที่จําหน่ายไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลแจ้งว่าผู้
ประมูลยังไม่ได้ขนของไป 45 รายการ เราได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประมูลได้มาขนของภายในวันที่ 10 กันยายน
2555 และแจ้งไปว่าหากไม่เข้ามาดําเนินการเทศบาลจะดําเนินการเอง
- เรื่องกระเบื้องมุงหลังคาของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา กองช่างแจ้งข้อมูลประมาณราคามาให้แล้ว
คือแผ่นละ 5 บาท เราจะใช้วิธีตกลงราคาขายไปเลย ถ้าทางปากน้ํามีใครสนใจซื้อไม่ต่ํากว่า 5 บาท ให้มายื่น
เสนอได้ที่งานพัสดุ สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง
- เรื่องการดําเนินการแผนการจัดหาพัสดุประจําปี 2556 เราได้ประชุมตรวจร่างแผนของคณะทํางาน
ไปเมื่อศุกร์ที่แล้วของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีประเด็นที่ต้องไปปรับแก้เล็กน้อย ได้ข้อสรุปชัดเจน ทางหน่วยงานก็จะไป
ทําฉบับสมบูรณ์ ผด.1 ส่งให้สํานักการคลังภายในวันศุกร์นี้เพื่อรวบรวมทํา ผด.2 ต่อไป ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรากําหนดแผนจัดหาอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเมื่องบประมาณอนุมัติ คุณลักษณะตามงบประมาณจะเป็น
หน้าที่ของกองวิชาการและแผนงานที่ต้องขออนุมัติไปทาง ICT จังหวัด ส่วนขั้นตอนในการจัดหาตามแผน เมื่อ
เริ่มปีงบประมาณก็ให้หน่วยงานกําหนดคุณลักษณะของงบประมาณที่ได้รับและส่งให้ทางสํานักการคลังจัดหาได้
เลย เราจะดําเนินการจัดหาตามแผนและสงวนสิทธิ์การลงนามไว้ และเมื่อได้รับการพิจารณาจากจังหวัดแล้วทาง
เราก็จะจัดทําสัญญาได้เลย ทั้งนี้การกําหนดคุณลักษณะของหน่วยงานไม่ควรให้ต่ํากว่าตามที่งบประมาณอนุมัติไว้
สําหรับงานก่อสร้างของงบประมาณปี พ.ศ.2556 ในแผนได้กําหนดงานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในช่วงของไตรมาสที่
2 ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม เนื่องจากเรามีงบประมาณเพิ่มเติมของปี พ.ศ.2555 รออยู่
ซึ่งทางกองช่างได้พิจารณาว่าจะเอางบเพิ่มเติมไปทําช่วงไตรมาสแรก ประมาณเดือนตุลาคม – ธันวาคม และ
งบประมาณของปี 2556 ก็จะไปทําในช่วงไตรมาส 2 หากทําตามแผนได้คาดว่าไม่น่าจะมีอุปสรรค ในการ
ประชุมเรื่องการจัดทําแผนได้ข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างคณะทํางาน ได้ปรับปรุงการทํางานในเรื่องของการ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ การซื้อดอกไม้ การเก็บขนขยะที่ติดเชื้อ เราจะลดขั้นตอนการทํางานที่จะต้องมาจัดซื้อ เดือน
ละสองครั้งหรือเดือนละครั้ง เราจะดําเนินการโดยทําข้อตกลงตั้งแต่ต้นปี เหมือนกับสัญญาจ้างทั่วไป คือมีไว้
สัญญาเดียว ส่วนการเบิกจ่ายเราก็จะทําไปตามงวดงานที่ส่ง ทําให้ลดเนื้องานลงไปจากร้อยกว่าครั้ง จะเหลือไม่
เกิน 10 ครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่ได้จากการประชุมคณะทํางานชุดนี้ จะทําหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
และเสนอแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง
- ตามที่ได้ไปอบรมเมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2555 ได้มีการจัดอบรมในเรื่องของราคากลาง
เทคนิคการเปิดซอง การตรวจรับ ในเรื่องของการบริหารสัญญา ได้ข้อที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก คือเรื่องของ
ราคากลางเนื่องจากมีปัญหา การกําหนดราคากลางคือการใช้ราคาพัสดุที่ถูกกว่าความเป็นจริง กับการใช้ Factor F
ที่ผิดอยู่เป็นประจํา โดยเน้นย้ํามาว่าให้ออกแบบประมาณการราคาให้เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2555 ที่ผ่านมติ ค.ร.ม.ไปแล้ว และให้ใช้แบบให้ถูกต้อง เพราะขณะนี้การคํานวณการราคา จะมีในเรื่องของงาน
อาคาร งานทาง สะพานและงานท่อ งานชลประทาน ซึ่งแบบมีความต่างกัน วิทยากรเป็นผู้ที่ดําเนินการเรื่อง
ราคากลางโดยเฉพาะ และต่อไปราคากลางต้องมีการเผยแพร่ ท้องถิ่นก็ต้องดําเนินการด้วย จากเว็บไซด์มีหนังสือ
แจ้งมาแล้ว ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ซึ่งตรงนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องทํา ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ
ราคากลางที่กองช่างดําเนินการให้ ส่งเป็นเอกสารแล้วนั้นจะต้องทําเป็นซีดี และเราต้องนําข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับ
ราคากลางเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าดูและสอบถามได้ ส่วนเรื่องของห้องสมุด เรื่องที่ อบจ. มีหนังสือโอนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 100 ชุด โดยมีข้อความบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 100 ชุดนั้น หมดระยะเวลาค้ํา
ประกัน มีในเรื่องของความชํารุดบกพร่อง และขอโอนให้เทศบาล และบอกมาว่าค่าบํารุงรักษาให้ใช้งบประมาณ
ของเทศบาล กรณีรับมอบพัสดุหากพัสดุอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้และมีการตรวจสอบเรียบร้อย สามารถรับ
ได้โดยอํานาจผู้บริหารท้องถิ่น แต่หากพัสดุที่รับมามีการตรวจสอบแล้วไม่สมบูรณ์เราจะต้องลงงบประมาณเพื่อ
ซ่อมหรือบํารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติก่อน ซึ่งเป็นลักษณะที่มีเงื่อนไข ต้องเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งกอง
การศึกษาต้องกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจครุภัณฑ์ ทั้ง 100 รายการ ว่าอยู่ในสภาพใด หากอยู่ในสภาพ

-4สมบูรณ์ให้รายงานท่านนายกเทศมนตรี สําหรับข้อมูลที่รายงานขึ้นมาต้องมีในเรื่องของรายละเอียด รุ่น ยี่ห้อ
ราคา เพื่อมากําหนดเลขครุภัณฑ์
- หลักเกณฑ์ ปปช. ที่เราได้ดําเนินการ ท้องถิ่นต้องดําเนินการตามที่ ปปช. แจ้งมาทุกรายการ ใน
ขั้นตอนที่เราดําเนินการมาทั้งหมดถูกต้องแล้ว เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อไป ที่ซักซ้อมความเข้าใจขอให้
เจ้าหน้าที่แจ้งให้หน่วยงานทราบด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน
- เรื่องขออายัดหลักประกันสัญญาตามที่ส่งเรื่องไปให้นิติกรตีความ เรื่องของสํานักงานบังคับคดีแจ้ง
อายัดหลักประกันสัญญาของบริษัทผู้รับจ้างกับเทศบาล กรณีนี้เทศบาลต้องจ่ายเงินประกันตัวนี้ให้กับสํานักงาน
บังคับคดี เพราะเป็นคดีที่ศาลพิพากษาแล้ว ให้กองวิชาการและแผนงานเสนอข้อมูลทางกฎหมายกลับเข้ามาด้วย
เพื่อดําเนินการต่อไป
- เรื่องที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอทําความตกลง ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบเรื่องซื้อ
ยานอกบัญชี โดยให้ตามที่จังหวัดว่าจังหวัดได้ส่งเรื่องข้อหารือไปหรือยัง ฝากทางสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมให้ตามเรื่องนี้ด้วย
- เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วิทยากรบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น เช่น กรณีการซื้อ
เสื้อ ยกตัวอย่างหลาย ๆ แห่ง คือวันที่ 12 สิงหาคม ไปซื้อเสื้อสีเหลือง สีฟ้า แจกให้ผู้มาร่วมงาน ซึ่งโดน สตง.
ท้วงอยู่หลายแห่ง ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยองจะมีอยู่หลายโครงการที่ซื้อเสื้อ ทางหนึ่งที่จะทําให้ สตง.ไม่
ทักท้วงคือให้เขียนโครงการอธิบายไว้โดยชัดเจน และเวลาขออนุมัติค่าใช้จ่ายให้ทําให้สอดคล้องกันตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
- เรื่องการแจกของ เช่น ผ้าห่ม แว่นตา ให้ระมัดระวังเนื่องจากเป็นลักษณะของการให้การสงเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฝากหน่วยงานพิจารณาดําเนินการด้วย
- เรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการ ICT จังหวัด ต้องขอในทุกรายการ
- เรื่องการเบิกจ่ายเงิน การทําฎีกา ในช่วงเดือนสิงหาคม มีการขออนุมัติซื้อจ้างประมาณไม่ต่ํากว่าสอง
ร้อยรายการ หากหน่วยงานใดทําการตรวจรับเรียบร้อยแล้วก็ให้เร่งทําฎีกาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
- เรื่องการกันเงินเหลื่อมปีกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 5
กันยายน 2555 ของเทศบาลนครระยองจะมีโครงการเงินอุดหนุนของถนนหมู่บ้านไพบูลย์นิมิตสุข จํานวนสองล้านบาท
จะประสานกับกองช่างให้กันเงินกรณีไม่มีหนี้ไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบราคา
- วิทยากรเน้นเรื่องการทําสัญญา ยกตัวอย่างกรณีเทศบาลหัวหินที่จ้างเอกชนมาดําเนินการบริหารบ่อฝัง
กลบขยะ และผลิตเป็นน้ํามัน ดินน้ํามัน และนําผลผลิตมาเป็นค่าตอบแทน ซึ่งมีการหารือในประเด็นที่ต้องส่งร่าง
ให้อัยการสูงสุดพิจารณาหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์พัสดุข้อ 125 คือต้องพิจารณาว่ารัดกุมพอหรือไม่
จะเสียประโยชน์หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ชัดเจนว่าต้องนําส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
- เรื่องที่ดินบริเวณถนนชุมพล ซึ่งได้ทําสัญญากันไปแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยคุณจําลอง
เป็นผู้ประมูลได้ ต่อมามีการบุกรุกที่ ซึ่งเทศบาลได้แจ้งให้เอาของออก แต่เขาไม่ได้เอาออก และมีหนังสือร้อง
เข้ามาว่าขอให้เทศบาลยกเลิกสัญญาเดิม และขอให้ทําสัญญากับเขา ซึ่งได้หารือกับทางงานนิติการเรียบร้อยแล้ว
และตอบกลับไปแล้ว คุณจําลองได้ทําหนังสือมาขอขยายเวลาในการส่งมอบ งดเรียกเก็บค่าเช่า ซึ่งเรื่องนี้ได้
ปรึกษากับทางงานนิติการ และตอบไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีปัญหาคือทางตํารวจได้ส่งหนังสือแจ้งมาทาง
เทศบาลว่าเป็นคดีแพ่ง เรื่องนี้ให้เรียนท่านนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไม่มี

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
- การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหน่งที่เทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ราย ตั้ งแต่วันที่ 2
ตุลาคม 2555 ประกอบด้วย
1. รับโอนนางสาวมะริ ธัญญารักษ์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 5 กองคลัง
เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ 5 งานระบบบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารการคลัง สํานักการคลัง
2. รับโอนนางสาวรังรอง วงศ์บุญยิ่ง ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาดํารงตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับ 3 งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. รับโอนนางสาวศิรนภัสสร สารทิม ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 กองช่าง เทศบาล
ตําบลเนินพระ มาดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 งานธุรการ กองช่าง
ฝ่ายอํานวยการ
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 168,729 บาท รายจ่าย 348,986.56 บาท (รายจ่ายสูงเพราะมีการ
จ่ายค่าจัดทําป้ายชื่อสถานีขนส่งเป็นเงิน 249,000 บาท) ยอดเงินสะสมคงเหลือ 504,209.60 บาท
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง
สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิก
ชุมชนอบอุ่น, และเจดีย์กลางน้ํา
2. จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
3. จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา
4. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ
5. ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และที่สาธารณะ จํานวน 3 ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 1 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 3 ราย
6. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 25 ป้าย
7. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 13 แห่ง
8. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 2 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน - ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 9 ครั้ง
- งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 197 ครั้ง

-6ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 22 คณะ จํานวน 1,743 คน
งานการเจ้าหน้าที่
-พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
-พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
-พนักงานเทศบาล ลาออก
-ลูกจ้างประจําลาออก
-ลูกจ้างประจําเสียชีวิต
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
-พนักงานจ้างลาออก
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
-แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล 138 คน
* ลูกจ้างประจํา 41 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป 268 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 130 คน
รวม 398 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
* พนักงานครูเทศบาล 258 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) 5 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) 21 คน

- คน
- คน
3 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
19 คน
2 คน
- คน
- คน
- คน

-7งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

รายงานการทําบัตร ประจําเดือนกันยายน 2555

- การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งกําหนดให้
มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ในส่วนของเทศบาลนครระยองรับผิดชอบ จํานวน 3 เขต คือ

-8เขตเลือกตั้งที่ 6, เขตเลือกตั้งที่ 7 และเขตเลือกตั้งที่ 8 รวม 58 หน่วยเลือกตั้ง (หากรวมเนินพระด้วยจะเป็น
61 หน่วยเลือกตั้ง) ซึ่งในเขตอําเภอเมืองระยองมีทั้งหมด 12 เขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 271 หน่วยเลือกตั้ ง
สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กตั้ ง เช่ น วั ส ดุ – อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบประจําเขตเลือกตั้งทําการสํารวจประสานแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองดําเนินการจัดหาให้
ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกําลังออกคําสั่งแต่งตั้งอยู่
- การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทําหน้าที่จัดระเบียบการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานที่
ราชการแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสํานักงานองค์การทหารผ่านศึก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป
จํานวน 4 จุด ดังนี้
* บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล
กลางวัน 2 คน
กลางคืน 1 คน
* บริเวณคลินิกอบอุ่น จํานวน 1 คน
* บริเวณเจดีย์กลางน้ํา
กลางวัน 1 คน
กลางคืน 2 คน
* บริเวณห้องสมุดและสวนศรีเมือง จํานวน 2 คน
สําหรับความพร้อมการปฏิบัติภารกิจ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้มาฝึกปฏิบัติกับสถานที่จริงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน ส่วนแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติ ท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุขัย สมบัติศรี ได้นัด
ประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
- การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการและรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่คาดว่าจะเสด็จมาในส่วนของ
คลินิกอบอุ่นช่วงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ซึ่งกําหนดการยังไม่ทราบรายละเอียดเป็นทางการ ในเบื้องต้นทาง
หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป นางซ่ อ นกลิ่ น ชู เ ชิ ด ได้ จั ด พิ ม พ์ โ ครงร่ า งคํ า สั่ ง คณะกรรมการเรี ย นท่ า น
ปลัดเทศบาลไปแล้ว มีทั้งหมด 8 คณะ ประกอบด้วย
* คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
* คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
* คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่
* คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์
* คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจรและถวายความปลอดภัย
* คณะกรรมการฝ่ายเตรียมงานตามจุดเสด็จต่าง ๆ
* คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมชุมชน อสม. อปพร. รับเสด็จ
* คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดทําและจัดเตรียมข้อมูลการรับเสด็จ บันทึกพระกระแสรับสั่ง
รายละเอียดที่ครบถ้วนคงต้องนัดประชุมในภาพรวมอีกครั้ง
- กระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ประเด็ น การฝึ กอบรมเจ้ า หน้ า ที่ ท้องถิ่ น กรณี สตง.ตรวจสอบข้ อมู ลการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระยะยาวไม่ต่อเนื่อง เช่น
ฝึกอบรมเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องเดินทางไป – กลับ หลายครั้งกว่าจะจบหลักสูตร ทํา
ให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นจํานวนมาก จึงกําหนดแนวทางตามข้อเสนอของ สตง. คือ
* ให้พิจารณาความจําเป็นเหมาะสมในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม โดยเฉพาะหลักสูตร
ที่มีระยะยาวไม่ต่อเนื่อง โดยให้คํานึงถึงงบประมาณในการพัฒนาและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
* กรณีที่ผู้บริหารจําเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลักษณะระยะยาวไม่ต่อเนื่อง ควรมี
การนําเสนอและเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งจัดทําข้อมูลไว้ศึกษาค้นคว้าในท้องถิ่น
- รถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1549 ของสํานักปลัดเทศบาลที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ได้ทําบันทึกขอโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลได้ทําบันทึกโอนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ
กองการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

-9- การประชุ มประจํ า เดื อนครั้ ง ต่ อ ไป (เดื อนพฤศจิ กายน 2555) เนื่ องจากโรงเรี ย นเทศบาลบ้ า น
ปากคลองยั งไม่พร้ อมเรื่ องสถานที่ที่จะใช้ในการประชุม ที่ ประชุ มจึ งนั ด ประชุ มครั้ง ต่อไป ณ ห้องหลักเมื อง
เทศบาลนครระยอง
- รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ปัจจุบันสํานักปลัดเทศบาลมีรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ไว้บริการผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ 7 หน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด 6 แห่ง รวมศูนย์เด็กเล็กอีก 3 ศูนย์ เพียง 2 คัน ทําให้บริการไม่
ทั่วถึง ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ จึงขอให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
มติที่ประชุม - มอบนายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล จะนําปัญหาเสนอผู้บริหารเรื่องจัดหารถยนต์
ส่วนกลาง (รถตู้) ให้กับสถานศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง รวม 25 เรื่อง
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่นๆ รวม 62 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น 87 เรื่อง
3. กิจกรรมของเทศบาล รวม 8 กิจกรรม
4. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ รวม 10 ครั้ง
5. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.netรวม 6 ข่าว
6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์ รวม 7 ครั้ง
7. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 4 ครั้ง
8. ส่ง sms เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน รวม 15 ครั้ง
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - ครั้ง
10. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม - ราย
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1.ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 27 ครั้ง 29 เรื่อง
2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 26 ครั้ง 26 เรื่อง
3.สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 ครั้ง
4.ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 3 แบนเนอร์

ฝ่ายนิติการ
ลําดับที่
1.

เรื่อง
สอบสวนข้อเท็จจริง

ข้นตอบการดําเนินการ
อยู่ในระหว่างการทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือน

กําหนดวันแล้วเสร็จ
7 ต.ค.55

1.1 น้ํ า มั น รถยนต์ ดั บ เพลิ ง ชนิ ด บั น ไดเลื่ อ นอั ต โนมั ติ
น้ํามันหมด ในระหว่างเดินทางไปราชการ
1.2 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย รวบรวมพยานเอกสารเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการ
สอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อินทรีย์และพลังงาน
(อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ)
1.3 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ออกแบบก่อสร้าง อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 5 ปาก

2.
3.

30 ต.ค.55

25 ต.ค.55

(อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ)
1.4 เทศบาลตํ า บลจอมพลเจ้ า พระยาก่ อ สร้ า งอาคาร อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน
20 ต.ค.55
การสอบสวน
สํานักงานเทศบาลตําบล จอมพลเจ้าพระยาในที่ดินของบริษัท
น้ําตาลตะวันออก ในการนํางบประมาณของข้าราชการไป (อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ)
ดําเนินการในที่ดินเอกชน
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ทําหนัง สือส่งจั งหวัด เพื่อขอความเห็นชอบให้อ อกจาก 30 ต.ค.55
นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงานสอบสวนจับคดียาบ้า
ราชการ (อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัดระยอง)
สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
3.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาดเทศบันเทิง

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน
การสอบสวน

24 ส.ค.55

หมายเหตุ

-11ลําดับที่

เรื่อง
3.2 เครื่องยนต์เรือสูญหาย จํานวน 1 เครื่อง

ข้นตอบการดําเนินการ
สรุปสํานวนการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(อยู่ในระหว่างให้ประธานกรรมการตรวจสอบสํานวนการ
สอบสวน)

4.

คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

อยู่ใ นระหว่างการออกหมายบังคั บคดี ของ ศาลจัง หวั ด
ระยอง

คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
4.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู (บริเวณถนนท่าบรรทุก)
4.3 คดีนางโสภา พรานนท์สถิต (ฟ้องบุกรุกบริเวณ

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

สี่แยกออคิด)

นางโสภา พรานนท์สถิต โจทก์ ขอถอนฟ้องศาลจังหวัด
ระยองจําหน่ายคดีออกจาก สารบบความ

4.4 คดีนายยุทธศาสตร์ ฉ่ําเมืองรักษ์ (ฟ้องให้ชดใช้ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2555 บริษัท ไอโออิประกันภัย 0eกัด
ค่าเสียหายบริเวณหน้าไปรษณีย์)
ได้นําเงินมาชดใช้ค่าเสียหาย +ดอกเบี้ย +ค่าฤชาธรรมเนียม
–ค่าทนาย เป็นเงินจํานวน 178,878.06 บาท เรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างทําหนังสือแจ้งสํานักงานอัยการจังหวัด
ระยอง
4.5 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ละเมิดบริเวณ
อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลาการบังคับคดี
ซอยโชคดี
4.6 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซชีวภาพระเบิด

อยู่ในระหว่างขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการยื่นฟ้อง
คดีแพ่งกับบริษัท กิจการ ร่วมค้า ปากน้ําเมืองสะอาด

กําหนดวันแล้วเสร็จ
15 ส.ค.55

หมายเหตุ

-12ลําดับที่
5.

เรื่อง
คดีปกครอง
5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1 กับพวก
รวม 167 คน
5.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด)

ข้นตอบการดําเนินการ
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครอง
ระยอง
คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองระยอง

5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา (ตลาดวัดลุ่ม)

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้เทศบาลนครระยอง จัดทํา
คําให้การเพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองระยอง

5.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง)

ทําหนังสือรายงานการดําเนินการตลาด แม่แดง (ตลาด
เทศบาล 4) ไปยังสํานักบังคับคดีปกครอง ศาลปกครอง

5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ รังวัดเรียบร้อยแล้ว 2 แปลง ยกเลิก 1 แปลง สํานักงาน
(ถนนราษฎร์บํารุง ซอย 15)
ที่ดินบันทึกปากคําบุคคลในพื้นที่จานวน 3 ราย อยู่ใน
ระหว่างรอสํานักงานที่ดินจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ย กับ
นายตวงภพฯ

กําหนดวันแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

-13งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม)

-14งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
-ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 5 เรื่อง ตอบกลับมาแล้ว 2 เรื่อง

สํานักการคลัง
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ปี 2553-2555

เปรียบเทียบ รายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง ปี 2553-2555

-16เปรียบเทียบรายจ่าย ประจําปี 2553 - 2555

สถานะการเงินการคลัง ณ วันสิ้นปี 2555

-17เงินสะสมประจําปี 2555

งบลงทุน /โครงการ ปี 2556

-18อัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขา และสมาชิกสภาเทศบาล
ฐานข้อมูล ด้านรายรับ และงบพัฒนา

1. รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
2. เทศบาลจะต้องมีงบพัฒนาในปีถัด ๆ ไป ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
อัตราค่าตอบแทน
ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขา สมาชิกสภาเทศบาล

-19- กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แจ้ ง เวี ย นหนั ง สื อ ของคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข อง
กรมบัญชีกลาง ในเรื่องของการจัดหาพัสดุไว้ก่อนที่งบประมาณจะมีผลใช้บังคับ และมีเงื่อนไขของการทําสัญญา
ว่าให้ทําสัญญาต่อเมื่องบประมาณใช้บังคับได้และก็ได้รับการจัดสรรเงิน ซึ่งมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติ แต่ว่าเทศบาลเราได้ดําเนินการตามลักษณะนี้อยู่แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
- การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ยังมีความต่อเนื่องที่ต้องดําเนินการต่อ คือเป็นงานที่
ยังไม่แล้วเสร็จ คือการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของงบธรรมมาภิบาล ซึ่งจะทําการสอบราคาครั้งที่สอง และเรื่อง
ของการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ซึ่งมีผู้เสนอราคารายเดียวที่เสนอสูงกว่างบประมาณ ได้แจ้งให้กอง
การศึกษาพิจารณาดําเนินการต่อแล้ว
- เรื่องรื้อบ่อฝังกลบขยะได้ดําเนินการหาทางออกแล้ว รอเอกสารในส่วนของคณะกรรมการสรุปเพื่อมา
ต่อท้ายสัญญาและดําเนินการเบิกจ่าย
- เรื่องโรงน้ํามันได้ส่งเรื่องให้งานนิติการพิจาณาในประเด็นข้อระเบียบพัสดุ ซึ่งถ้าได้รับข้อมูลตรงนี้มา
เราก็จะดําเนินการต่อ
- เรื่องการบริหารจัดการโครงการขยะครบวงจร ขณะนี้กําลังยกร่างประกาศ ซึ่งคาดว่าจะเสนอได้ภายใน
สองวันนี้
- เรื่องการทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.2, ผด.5 ของปี พ.ศ. 2556 และ
แผนดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุรายจ่ายค้างจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขณะนี้ได้เสนอผู้บริหาร
อนุมัติ และประกาศใช้ ขณะนี้กําลังจะส่งแผนทั้งหมดให้ทุกส่วนราชการ ซึ่งเรื่องนี้มีการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ ในปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงของไตรมาศ 1 นั้น จะเป็นเรื่องของรายจ่ายค้างจ่ายค่อนข้างมาก
และเรื่องครุภัณฑ์ของปี 2556 ซึ่งในส่วนของครุภัณฑ์ ณ ขณะนี้ให้ทุกส่วนราชการต้องเร่งดําเนินการกําหนด
คุณลักษณะ ซึ่ง มีการกํ า หนดคณะกรรมการไว้ เ ป็น คํ าสั่ งถาวรอยู่แ ล้ว และในส่ วนของคอมพิวเตอร์ทางกอง
วิชาการฯ ต้องดําเนินการขออนุมัติไอซีทีจังหวัด ตามรายละเอียดของงบประมาณด้วย เพื่อให้สองทางเริ่มพร้อม
กัน และมาเจอกันตอนที่จะทําสัญญา เพื่อการปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น โดยในเรื่องของการจัดหาพัสดุจะต้องปฏิบัติ
อย่างมีวินัย ควบคู่ไปกับการใช้แผน
- เรื่องสืบเนื่ องจากการประชุ มสภากาแฟครั้งที่ แล้ว เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับค่า ไฟฟ้า ที่เทศบาลต้ องจ่า ย
ย้อนหลังของเก่า มีการเก็บข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินปรากฏว่าได้ข้อมูลในส่วนของเลขผู้ใช้ สถานที่ จํานวนยูนิต
แต่ละเดือน และจํานวนเงินที่จ่ายในแต่ละเดือน แต่มีข้อมูลยังไม่ชัดเจนอยู่สองเรื่องคือเรื่องสถานที่คือที่ดูจาก
ใบเสร็จนั้นยังชี้ไม่ได้ว่าบางจุดนั้นอยู่ตรงจุดไหน และเลขผู้ใช้ไฟไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบดูแล เรื่องนี้
จะส่งข้อมูลไปทุกส่วนราชการเพื่อให้ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ที่ประชุมให้สํานักการคลังประสาน
กับกองช่างเพื่อดําเนินการสํารวจ
- ในวันนี้จะมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับทุกส่วนราชการในเรื่องของการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลง
ราคาบางกรณี ในวงเงินที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ซึ่งปีที่แล้วมีปัญหาในเรื่องของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ซึ่งมีการกําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม โดยจะมีการนัดประชุมซักซ้อมวันนี้ที่ห้องหลักเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง เวลา 14.00 น.
กองช่าง
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ
40% ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดที่ 4 จาก 8 งวด
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก ผลการดําเนินงานปัจจุบัน
ประมาณ 20%

-20- โครงการปรับปรุงลานออกกําลังกาย สวนศรีเมือง ดําเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการก่อสร้างทางเชื่อม อาคารเรียนสีชมพูกับสีฟ้า โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
ดําเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน 2-3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ดําเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดําเนินการแล้วเสร็จ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 3 - 28 ก.ย. 55
- ต่ออายุ 257 ราย
- รายใหม่ 18 ราย
รวมเงิน 131,125 บาท
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๒ ต.ค. ๕๔ –๒๘ ก.ย. ๕๕) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

- รายรับจริงคิดเป็นร้อยละ ๑๑๘ ของประมาณการรายรับ
- รายรับระหว่างวันที่ ๒ ต.ค. ๕๔ –๒๘ ก.ย. ๕๕ เท่ากับ ๑,๘๔๒,๒๓๕ บาท
หมายเหตุ :
๑. หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหาร
๓. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๔. ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

-21๕. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
๖. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๗. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
๘. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
๙. ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
๑๐. ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจําเดือนกันยายน 2555
จํานวน 3 เรื่อง
1. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
ทําขนมเพื่อจําหน่ายจากบ้านเลขที่ 079 ถนนชุมพล ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผูค้ รอบครองร้านทําขนมดังกล่าวแก้ไข/ปรับปรุงปล่องระบายควันโดยใช้วิธี
นาวัสดุดูดซับ เช่น ถ่านกัมมันต์ (carbon activated) มาดูดซับกลิ่นน้ํามัน และ/หรือทาการเพิ่มความสูงของ
ปล่องระบายของเครื่องดูดอากาศอีกไม่น้อยกว่า 3 เมตร และให้ช่างตรวจสอบเรื่องเสียงดังจากตัวมอเตอร์ดูด
อากาศ ซึ่งเจ้าของร้านได้ดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งผลให้ผู้ร้องรับทราบ จึงทําให้เหตุ
รําคาญได้รับการแก้ไขแล้ว
2. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนกันยายน จํานวน 2 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
- กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากการเลี้ยงสุนัขและไก่ บริเวณด้านหลัง
ร้านหยูโภชนา ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผูค้ รอบครองสุนัขและไก่ ให้ล้อมรั้วให้สูงกว่าเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้ไก่บิน
ออกไปรบกวนบ้านข้างเคียง และให้ทําความสะอาดกรงสุนัขและเล้าไก่เป็นประจํา ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนํา และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว
- กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นน้ําเสียที่ปล่อยออกจากโรงแป้งพรกมล ตั้งอยู่
บ้านเลขที่ 369/2 ซอยดวงดี ถนนสุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- จากการตรวจสอบพบว่า กลิ่นเหม็นจากการบําบัดน้ําเสียมีความรุนแรงน้อยมาก จนแทบไม่ได้กลิ่น
เพราะระบบบําบัดน้ําเสียยังทํางานได้ปกติ ประกอบกับผลการวิเคราะห์น้ําทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- เจ้าหน้าที่สอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงานดังกล่าว ทราบว่า ความเดือดร้อนจากกลิ่น
เหม็นน้ําเสียมีเป็นบางครั้ง แต่ไม่รุนแรงมาก อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณปลายท่อ
ระบายน้ําสาธารณะท้ายซอยราษฎร์บํารุงซอย 13 จะได้รับกลิ่นเหม็นจากน้ําเสียที่ปล่อยออกมาในช่วงเวลา
ประมาณ 06.00 นาฬิกา และประมาณ 20.00 นาฬิกา แต่บริเวณปลายท่อดังกล่าวจะรับน้ําเสียจากบ้านพัก
อาศัยของประชาชนและตลาดหมอสาโรจน์รวมอยู่ด้วย จึงไม่สามารถระบุได้ว่า เป็นน้ําทิ้งจากโรงแป้งพรกมล
เท่านั้นที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนบริเวณดังกล่าว

-22ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

-23-

-24-

-25ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําระยอง ประจําปี 2555
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําในแม่น้ําระยอง จํานวน 3 เดือน/ครั้ง
โดยเก็บตัวอย่างน้ํา 5 จุด ได้แก่
- สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์
- สะพานเพลินตา
- สะพานหลังคอนโดศรีเมือง
- สะพานเทศบาล 13 (โรงฆ่าสัตว์)
- สะพานเทศบาล 14 (บางจาก)
คุณภาพน้ําโดยรวมมีค่าอยู่เกณฑ์ปานกลาง เริ่มมีค่าเข้าใกล้เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น

-26-

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําฝน ประจําปี 2555
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําฝน จํานวน 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน 2555 ในบริเวณที่
อยู่ ใ กล้ แ หล่ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมและแหล่ ง ที่ มี ส ภาพการจราจรหนาแน่ น จํ า นวน 2 จุ ด ได้ แ ก่ บริ เ วณ
สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า (เขตควบคุมมลพิษ) และ ตลาดเทศบันเทิง) ตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
และค่าโลหะหนัก ซึ่งพบว่า คุณภาพน้ําฝน อยู่ในเกณฑ์ปกติ พบสารปนเปื้อนน้อยมาก มีความปลอดภัยต่อการ
นําไปอุปโภคได้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อบจ.ระยอง ได้นํารถตรวจวัดคุณภาพอากาศมาติดตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครระยอง ณ บริเวณหน้า
เทศบันเทิงพลาซ่า (หอนาฬิกา) ตั้งแต่วันที่ 21 –31 พฤษภาคม 2555 ค่าการตรวจวัดที่สําคัญ ได้แก่
- ก๊าซโอโซน(O3)
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)
-ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)
- ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
- สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

-27-

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 เจ้าหน้าที่บริษัท ฟิลิปส์ จํากัด (ชมรมสายลมจอยและ HSC 2555) ทํา
กิจกรรมจิตอาสา ช่วยทําที่กั้นขยะบริเวณป่าชายเลน
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

-28-

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-29-

-30-

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล
1.1 คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง จํานวน 1,214 คน
1.2 คัดกรองสุขภาพจิต จํานวน 159 คน
2. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 130 คน
3. โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพดีโดยภาคีในชุมชน วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
3.1 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ/มะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก
3.2 นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
3.3 แข่งขันเต้นแอโรบิคมาราธอน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
- ตรวจสุขภาพ ให้การรักษาเบื้องต้นแก่นักเรียนชั้น ป.1 – ป.4 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง
จํานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 670 คน
2. โรงเรียนวัดเกาะกลอย จํานวน 130 คน
3. โรงเรียนสมคิดวิทยา จํานวน 254 คน
4. โรงเรียนกวงฮั้ว จํานวน 745 คน
5. โรงเรียนวัดเนินพระ จํานวน 502 คน
- นักเรียนชั้นปฐมวัยในสังกัดเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ จํานวน 186 คน

-312. กิจกรรมให้ความรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ระหว่าง
วันที่ 7 - 21 กันยายน 2555
1. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- นักเรียนชั้น ป.4, ป.5 และ ป.6 จํานวน 136 คน
2. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- นักเรียนชั้น ป.4, ป.5 และ ป.6 จํานวน 58 คน
3. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- นักเรียนชั้น ป.6 จํานวน 111 คน
4. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- นักเรียนชั้น ป.4, ป.5 และ ป.6 จํานวน 417 คน
5. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- นักเรียนชั้น ป.4, ป.5 และ ป.6 จํานวน 68 คน
3. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
- ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน อสม.วันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 92.26 และจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
ประจําเดือนกรกฎาคม 2555
4. โครงการสร้างแกนนาเครือข่ายดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ
- ประชุมแกนนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (อผสก.) วันที่ 10 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง จํานวน 12 คน
5. กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง
- จํานวนประชาชนที่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพที่บ้าน
ทั้งหมด 191/199 คน/ครั้ง
1. เด็กอายุ 0-5 ปี จํานวน 32/58 คน/ครั้ง
2. หญิงตั้งครรภ์ จํานวน 1 คน
3. มารดาหลังคลอด จํานวน 32/58 คน/ครั้ง
4. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป จํานวน 50 คน
5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จํานวน 65/6 คน/ครั้ง
6. ผู้สูงอายุ จํานวน 7 คน
7. ผู้พิการ จํานวน 4 คน
งานสุขาภิบาลอาหาร
ประชุมผู้ประกอบการค้าในโรงอาหารสวนศรีเมืองเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงอาหารสวนศรีเมือง สรุปผลการ
ประชุม ดังนี้
- ผู้ประกอบการใส่ชุดกันเปื้อนและหมวกคลุมผมให้เหมือนกัน (เทศบาลฯ สนับสนุนชุดกัน
เปื้อนพร้อมหมวก)
- ดูแลรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลสาหรับแผงลอยจาหน่ายอาหาร 12 ข้อ
- ล้างทําความสะอาดโรงอาหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
- ตักเศษอาหารในบ่อดักไขมันทิ้งทุกวัน
- คัดแยกขยะอินทรีย์และขยะพลาสติก

-32- ตีเส้นแดงห้ามจอดรถกีดขวางทางขึ้นลงไปโรงอาหาร
- ตรวจสอบผู้ค้ารถเร่ที่มาจอดขายของในบริเวณสวนศรีเมืองตอนเย็น
- กําหนดให้มีการประชุมแม่ค้าทุก 3 เดือน โดยครั้งต่อไปจะประชุมในเดือน พฤศจิกายน 2555
- ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงอาหารสวนศรีเมืองและบริเวณแท่นขาย
ของหน้าห้องสมุด เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง
- ติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้นกเข้ามาอยู่อาศัยภายในบริเวณโรงอาหาร
- ให้ผู้ประกอบการค้า จํานวน 12 ราย แจ้งชื่อในทะเบียนของเทศบาลฯ กับผู้ที่ค้าขายอยู่จริง
ในปัจจุบันให้ตรงกัน
• ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 จังหวัดระยอง
- เทศบาลนครระยองได้ส่งส้วมคลินิกชุมชนอบอุ่นเข้าร่วมการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี
ซึ่งชนะเลิศในระดับจังหวัด และระดับเขตเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไข เพื่อส่งเข้าประกวด
ระดับประเทศโดยจัดส่งเป็นภาพถ่าย (ส่งภายในเดือนตุลาคม) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ หากได้รับ
การคัดเลือกจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางมาตรวจประเมินอีกครั้ง
• ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร (CFGT) ผลการตรวจประเมินทั้งสิ้น
จํานวน 75 ร้าน แยกเป็นดังนี้
1. ร้านอาหาร จํานวน 12 ราย
2. แผงลอยฯ จํานวน 63 รายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT ทุกร้าน
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 5,383 ราย จําแนกราย
ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
- คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,703 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.80
- ศูนย์บริการฯ ปากน้า จํานวน 586 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.88
- ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 1,094 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.32
2. ผู้มารับบริการจําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
- คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,464 ราย นอกเขต 1,239 ราย
- ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต549 ราย นอกเขต 37 ราย
- ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 1,061 ราย นอกเขต 33 ราย รวมในเขต 4,074 ราย
นอกเขต 1,309 ราย คิดเป็นร้อยละ ในเขต 75.69 นอกเขต 24.31
3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ

-334. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

กองการศึกษา
1. อัตรากําลังครูและบุคลากร
1) ครู จํานวน 258 อัตรา
2) บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 8 อัตรา
3) บุคลากรกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา
4) บุคลากรในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 105 อัตรา
รวมทั้งสิ้น จํานวน 378 อัตรา

-342. ข้อมูลจํานวนนักเรียนและเด็กเล็ก
1) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จํานวน 788 คน
2) โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 370 คน
3) โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 2,203 คน
4) โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 875 คน
5) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 1,185 คน
6) โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จํานวน 481 คน
รวมจํานวน 5,902 คน
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 320 คน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ จํานวน 60 คน
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 100 คน
รวมจํานวน 480 คน
3. ข้อมูลการบริหารจัดการในสถานศึกษา
1) ศูนย์พระมหาชนก
2) ศูนย์อาเซียนศึกษา
3) ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อบรมการใช้แท็ปเลต
4) การทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อแข่งขันคนเก่ง
5) การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนคระยองวิทยาคม
4. ข้อมูลการพัฒนาครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1) การประกันคุณภาพการศึกษา
2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3) การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
5. ข้อตกลงการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
1) การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
2) การรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ความก้าวหน้า/นวตกรรม)
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่
- วันที่
- วันที่
- วันที่
- วันที่
- วันที่

7 - 13 กันยายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
14 - 15 กันยายน ๒๕๕๕ คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเนินตาล จังหวัดตราด
17 กันยายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมสัมพันธ์คณะครู
20 กันยายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ อบรมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดระยอง
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นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

- ปรับภูมิทัศน์อาคารอนุบาล
- ปรับภูมิทัศน์อาคาร 1
- ปรับภูมิทัศน์อาคาร 2, 3
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 28 กันยายน 2555 จัดการแข่งขันกีฬาสี ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครระยอง และ
บริษัท IRPC จํากัด (มหาชน)
- ห้างแหลมทองสาขาระยองมอบเครื่องเล่นสนาม 1 ชุดใหญ่
- บริษัท Chevron และบริษัทในเครือฯ มอบหนังสือและชั้นหนังสือ มูลค่า 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- การก่อสร้างอาคารเรียนโครงสร้างเสร็จแล้ว กําลังทําฝ้าเพดาน
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 4 กันยายน 2555 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) ประจําเดือน
- วันที่ 7 – 9 กันยายน 2555 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ด.ช.สินมหัต สิทธิชุม ชั้น ป.6/5 รางวัลชนะเลิศจักรยายเสือภูเขา นานาชาติ 2555
- วันที่ 9 กันยายน 2555 รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้นการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
- วันที่ 12 กันยายน 2555 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน ปีที่ 3
- วันที่ 20 กันยายน 2555 กิจกรรมสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2555
- วันที่ 17 – 21 กันยายน 2555 อบรมก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 21 กันยายน 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (เทศบาลนครเชียงใหม่) ศึกษาดูงาน
- วันที่ 23 กันยายน 2555 โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขันฯ อ.บ.ต.
- วันที่ 24 – 27 กันยายน 2555 อบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
- วันที่ 1 ตุลาคม 2555 โรงเรียนโดนขโมยสายไฟ อาคาร 4 – 5

-36โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft
Excel ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ครูเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ณ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด
(มหาชน)
- วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง Brain-based Learning : BBL ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล
- ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2555 ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติ
การบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ (TABLET) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน (ครู ป.1) ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
- วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมทักษะและเทคนิคการ
สอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ณ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง
- วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2555คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ประถมศึกษา โครงการนวัตกรรมดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
- วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
- วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
- วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 ผู้อํานวยการฯ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการ
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย
- วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
โดยผู้อํานวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงปุญญิศา สุขโสภา ที่ได้รับประกาศนียบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์
- วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 คณะครูและนักเรียน แสดงมุฑิตาจิตแก่ นายมลคล สกุลเชื้อ
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2555 ผู้บริหารและคณะครูแสดงมุฑิ
ตาจิต แก่นายมงคล สกุลเชื้อ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ภูมลินดา รีสอร์ท อ. สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
- วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถ่ายทํารายการ ยลระยอง
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก ช่อง 5 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันอังคารที่ 2 กันยายน 2555 ผู้อํานวยการฯ ให้เกียรติมองเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ประจําเดือน
กันยายน ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 7 กันยายน 2555 เมืองพลพิทยา จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
- วันที่ 7 กันยายน 2555 ร่วมการแสดงงาน ณ ระยอง
- วันที่ 8 กันยายน 2555 ร่วมแสดงงาน ณ ระยอง
- วันที่ 8 กันยายน 2555 แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ณ ห้างแหลมทองระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- วันที่ 9 – 10 กันยายน 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับหลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง

-37- วันที่ 14 กันยายน 2555 จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “ตลาดนัดวิชาการ”
- วันที่ 15 – 16 กันยายน 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
- วันที่ 18 กันยายน 2555 นํานักเรียนศิลปะ จํานวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับสีตราม้า
ณ โรงแรมระยองซิตี้
- วันที่ 19 กันยายน 2555 นํานักเรียนแข่งเชียร์ลีดเดอร์ ระดับอนุบาล ณ สตาร์พลาซ่า ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 1 ทีม รางวัลชมเชย 1 ทีม
- วันที่ 20 กันยายน 2555 ร่วมกิจกรรมวันเยาวชน รับรางวัลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
3 รางวัล
1. รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับจังหวัด
2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
3. รางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรม
- วันที่ 20 กันยายน 2555 รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับจังหวัด โดย สสจ. ณ โรงแรมสตาร์
- วันที่ 21 กันยายน 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
- วันที่ 23 กันยายน 2555 โรงเรียนเป็นสนามสอบเจ้าหน้าที่ อบต.
- วันที่ 24 กันยายน 2555 นักเรียน ป.5 – ป.6 ศึกษาดูงานสวนจิตรลดาและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- วันที่ 25 กันยายน 2555 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วันที่ 27 -28 กันยายน 2555 นักเรียน ป.3-6 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยากรจาก สสวท.
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมรักการอ่าน
- วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติ
- วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้อํานวยการสถานศึกษา รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- โครงการปลูกป่ากลางเมือง เทศบาลนครระยองร่วมกับ ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) โครงการรักสนุกปลูกสีเขียว โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน
นครระยองวิทยาคมมาร่วมปลูกต้นไม้

-38สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือน กันยายน 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2555)
ยอดรับจํานํารวม
2,762 ราย จํานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,636 ราย จํานวนเงิน
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
9,069 ราย จํานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

77,185,140.- บาท
72,190,340.- บาท
238,378,640.- บาท
2,382,962.25 บาท
246,340.- บาท
2,629,302.25 บาท
406,342.53
375,124.03
781,466.56
1,847,835.69
140,000,000.111,351,000
28,649,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ท่านเจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ แต่งตั้งในสองเรื่องพร้อมกัน คือ
1. ได้เลื่อนสมณศักดิ์ จากเดิมเป็นพระครูสัญญาบัตร ตอนนี้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระราชา
คณะ นับเป็นรูปที่ 4 ของจังหวัดระยอง โดยจะมีการรับพระราชทานแต่งตั้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้ และจะมีการแห่
กันตามธรรมเนียมของวัด ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555
2. ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ซึ่งถือ
ว่าเป็นสิ่งที่เป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง
- สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว ซึ่งมีเรื่องเข้าสภาเกี่ยวกับเรื่องการทําเขื่อนกันดินที่
สวนศรีเมืองหน้าองค์พระพุทธอังคีรส และเมื่อทําเขื่อนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงต้องมีประชาชนเดินชม
ซึ่งปัจจุบันน้ําในคลองมีสีเขียว และมีกลิ่นเหม็นเป็นบางครั้ง และมีท่อน้ําเสียมาลงตรงนั้นด้วย ซึ่งหน้าตาของ
เทศบาลจุดเด่นน่าจะอยู่ที่คลอง ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยคิดโครงการขึ้นมาว่าทําอย่างไรถึงน้ําในคลองจะใส
สะอาด ที่ประชุมมอบรองปลัดเทศบาล นายสุธน ซื่อประเสริฐ และทางกองช่าง ร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข
(ปิดประชุม เวลา 12.30 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
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