รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 11/2555
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นายธนิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายมนตรี
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายเจตน์
นางสราภรณ์
นางสุนิสา
นางสาวอารี
นางกรรณิกา
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นายอรรถวิ
นายรักษ์สิทธิ์
นางศิริลักษณ์
นายธนวัฒน์
นางซ่อนกลิ่น
นางผ่องศรี
นางกรชวัล
นางสาวอรุณรัตน์
นางสาวกนก
นางสาวกัลยรัชต์
นางสาวฐปนีย์
นางกุลยา

อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กําจร
เจริญรัตน์
กล่อมแก้ว
นันตติกูล
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
ศรีสุขโข
บุนนาค
ร่มรื่น
แดงอุทัย
พลบุตร
เลื่อนลอย
เวชกามา
เดชรัตนสุวรรณ์
เจริญหิรัญ
ทองเรือง
พ้นชั่ว
ชูเชิด
ปิยะยาตัง
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
โสภณ
กุลรัตน์

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

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
เจ้าพนักงานธุรการ

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายวรวิทย์
นายมานพ
นายวิชิต
นางเสาวลักษณ์

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
วินัยธรรม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่เทศบาลต้องจ่ายย้อนหลัง (สํานักการคลัง, กองช่าง)
สํานักการคลังได้ประสานกับทางกองช่างเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของผู้ใช้ไฟกับสถานที่ ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะได้ข้อมูลประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ตามกําหนด ทางสํานักการคลังได้
ให้รายชื่อเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน และผู้ที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลตรงนี้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานโรคาร์บอนด้วย
เพื่อทางคณะทํางานจะได้ประสานโดยตรงเพื่อนําข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ที่ประชุม

- มอบกองช่างเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ โดยให้กองช่างไปประสานดูว่ามิเตอร์นั้นเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานใด และให้ทางสํานักการคลังรวบรวมข้อมูลใบเสร็จจากการไฟฟ้าที่เรียกเก็บทั้งหมด
โดยให้ช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่ไปสํารวจมาประชุมเพื่อหารือกัน ได้ข้อสรุปอย่างไรให้รายงาน
ให้ที่ประชุมประจําเดือนทราบด้วย

- โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ําในคลองที่สกปรกให้ใสสะอาด (กองช่าง)
เรื่องน้ําคลองบริเวณรอบสวนศรีเมืองทําอย่างไรจึงจะใสสะอาด ซึ่งปัจจุบันมีท่อระบายน้ําทิ้งที่ระบาย
น้ําเสียจากบ้านเรือนลงคลองดังกล่าว ทําให้น้ําในคลองเน่าเสีย หากจะแก้ไขในระยาวก็ต้องใช้ระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่ประชุม

- ให้แก้ไขปัญหาน้ําเสียโดยเน้นบริเวณคลองรอบสวนศรีเมืองก่อน เนื่องจากทางกองช่าง
มีโครงการจะทําเชื่อนอยู่แล้ว จึงให้ทางกองช่างรับปัญหาตรงนี้ไปผนวกกับการที่จะทําเขื่อน
โดยนําแนวคิดของท่านรองปลัด นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ที่นําเสนอ ไปพิจารณาร่วมกับการ
ทําเขื่อน เช่น การแก้ไขในระยะสั้นควรทําการซ่อมประตูน้ําที่ชํารุด ให้ดูเวลาน้ําขึ้นน้ําลง
และคํานวณเวลาเปิดปิดประตูน้ําตามมาตรน้ําที่ขึ้นลง ช่วงไหนน้ําขึ้นให้เปิดประตูน้ํา และช่วง
ไหนน้ําลงให้ปิดประตูน้ําเพื่อไม่ให้น้ําแห้ง หรืออาจจะต้องเพิ่มพืชรางน้ํา และกังหันน้ํา
ใช้พัฒนา หรืออาจต่อท่อพีอีจากจุดน้ําทิ้งบริเวณหน้าหอพระ เรียบคลองสวนศรีเมืองปล่อย
ลอดใต้สะพาน ไปปล่อยออกทางที่น้ําเข้าน้ําออก ซึ่งทําให้น้ําเสียถูกไปปล่อยไกลขึ้น

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
งานขนส่งผู้โดยสาร
มีรายรับ 168,729 บาท รายจ่าย 348,986.56 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 504,209.60 บาท (รายจ่ายสูงเพราะมีการจ่ายค่าจัดทําป้ายชื่อสถานีขนส่ง เป็นเงิน
249,000 บาท)
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัด การจราจรและรักษาความเป็นระเบีย บเรี ยบร้อย บริ เวณตลาดวั ดลุ่มมหาชั ยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง
สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิกชุมชนอบอุ่น, 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
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 22 คณะ จํานวน 1,743 คน
งานการเจ้าหน้าที่
-พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
-พนักงานเทศบาล ลาออก
-ลูกจ้างประจําลาออก
-ลูกจ้างประจําเสียชีวิต

- คน
- คน
3 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน

-4-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
19 คน
-พนักงานจ้างลาออก
2 คน
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- คน
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- คน
-แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
- คน
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
งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจําตัวประชาชน
สถิติทางการทะเบียนราษฎร
ชาย
หญิง
จํานวนประชากร
เป็นข้อมูลของเดือน สิงหาคม
28,306 31,577
- ประชากรตําบลท่าประดู่ เพราะสถิติของเดือน กันยายน
9,370
10,635
- ประชากรตําบลเชิงเนิน
ยังไม่มีรายงานผลสถิติจาก
10,234 11,486
- ประชากรตําบลปากน้ํา
ส่วนกลาง
4,494
4,791
- ประชากรตําบลเนินพระ
4,208
4,665
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
18,201 21,940
หลังคาเรือน
การเกิด
276
262
การตาย
91
75
การย้ายเข้า
120
140
การย้ายออก
302
291
การแก้ไขรายการบุคคล
62
118
รับคําร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31)
รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขรายการและรับคําร้อง (ท.ร.31)

รวม
59,883
20,005
21,720
9,285
8,873
40,141
31,118
538
166
260
593
180
307
2,044

-5รายงานการทําบัตร
ประจําเดือน กันยายน 2555
รายการขอมีบัตร
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีอื่น ๆ
รวมให้บริการงานบัตรประชาชนทั้งสิ้น

ชาย
56
134
107
94
12
34
0
16
453

หญิง
58
208
104
33
38
43
0
8
492

รวม
114
342
211
127
50
77
0
24
945

- เรื่องปัญ หาเกี่ ยวกั บการทํ า บัต รประชาชน คือเนื่องจากที่ว่า การอํา เภอเมื องระยองเครื่ องทํ าบั ต ร
ประชาชนเสีย รวมทั้งที่ว่าการอําเภอบ้านค่าย และที่ว่าการอําเภอมาบตาพุด ปัจจุบันจึงทําให้มีประชาชนมาทํา
บัตรกันที่เทศบาลนครระยองจํานวนมาก
ที่ประชุม

- มอบสํานักปลัดเทศบาล โดยให้ทางสํานักทะเบียนท้องถิ่นรายงานไปยังสํานักทะเบียนจังหวัด
เพื่อให้ทางจังหวัดรับทราบปัญหาเพื่อรายงานไปยังส่วนกลางรับทราบ และให้ประชาสัมพันธ์
กับทางสื่อมวลชนด้วย

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบให้ นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดภูมิภาคที่
จังหวัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 สรุปได้ดังนี้
นโยบายของท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระยองคนใหม่ จะเน้ น เรื่ อ งเมื อ งสี เ ขี ย ว คื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และคุณภาพชีวิต และบ้านสีขาว คือ ยาเสพติด
- ตามที่ นายธนวัฒน์ พ้นชั่ว ไปประชุม Conference สรุปได้ดังนี้
- เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่
สําหรับใช้เป็นสถานที่ลงคะแนน เช่น ที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ไม่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ซึ่งหากมีการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไปหน่วยเลือกตั้งของโรงเรียนวัดป่าประดู่อาจจะต้องย้ายไปใช้สถานที่อื่น
ที่ประชุม

- เห็นควรใช้ตัวอาคารของแต่ละแห่งเป็นสถานที่เลือกตั้งแทนการตั้งเต้นท์

- เรื่องการจัดระเบียบสังคม โดยทางจังหวัดกําหนดวันปฏิบัติการคือช่วงแรก 90 วัน ซึ่งจังหวัดที่ออกไป
ตรวจหรือจับกุมแต่ละครั้ง เกี่ยวกับเรื่องเหล้าปั่น และการขายสุราตามบริเวณที่สาธารณะ โดยจังหวัดจะแจ้งมา
ซึ่งทางสํานักปลัดเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ อปพร. ไปร่วมปฏิบัติการด้วย

-6กองวิชาการและแผนงาน

งานประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง รวม 25 เรื่อง
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ รวม 62 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น 87 เรื่อง
3. กิจกรรมของเทศบาล รวม 8 กิจกรรม
4. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ รวม 10 ครั้ง
5. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net รวม 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 และเพิ่มจุดติดตั้งรวม – ราย
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 32 ครั้ง 32 เรื่อง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 26 ครั้ง 26 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 ครั้ง
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 6 แบนเนอร์

-7งานนิติการ

-8-

-9งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม)
- ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม จํานวน 1 เรื่อง

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
- ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง
จํานวน 5 เรื่อง ตอบกลับมาแล้ว 2 เรื่อง

- งานวิจัยและประเมินผล ขณะนี้กําลังจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ได้ทําสําเนาแจ้งให้คณะพัฒนา
เทศบาลแล้ว โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างทําญัตติเตรียมเข้าสภาเทศบาลในการ
ประชุมสภาเทศบาลนครระยองคราวต่อไป
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของเทศบาล อยู่ในช่วงการทํา TOR ซึ่งจะเป็นการตกลง
ราคา และจะหาผู้รับจ้างมาดําเนินการ ทางหัวหน้างานวิจัยจะประสานทางทุกกองงานเพื่อขอข้อมูลกิจกรรมเด่น
ของแต่ละกองงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้นําลงในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี

-10- การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งตามธรรมาภิบาล โดยมีบุคคลภายนอกเป็นประธาน
เราจะต้องรวบรวมเอกสารตามตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ชี้วัด ซึ่งมีทางกองวิชาการและแผนงาน เป็นเลขานุการฯ ซึ่ง
ตามตั ว ชี้ วั ด 14 ตั ว ชี้ วั ด เมื่ อ ลองมาประเมิ น เอง คะแนนจะอยู่ ที่ 60 เรื่ อ งนี้ จ ะนํ า เรี ย นปรึ ก ษาท่ า นรอง
ปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี เพื่อหารือว่าจะต้องปรับอย่างไรเพื่อให้คะแนนเพิ่มมากกว่านี้ และจะมี
การจัดประชุมในเดือนธันวาคม 2555
- งานวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ า งทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง มี ก ารประชุ มคณะ
สนับสนุนไปแล้ว มีท่านปลัดเทศบาลเป็นประธาน ในปีนี้จะทําแผนการดําเนินงานทั้งของงบเพิ่มเติมด้วย และ
ของเงินเหลือจ่ายด้วย โดยทําแผนดําเนินงานทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมคราวที่แล้วได้ให้ไปปรับเปลี่ยนปฏิทินของบาง
กองงาน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
- งาน ICT จะมีการจัดอบรมเรื่องของเว็บไซด์ เป็นการอบรม Joomla ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนเว็บไซด์
ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเว็บไซด์ของเทศบาลนครระยอง และพัฒนาเว็บไซด์ของแต่ละกองงานด้วย ซึ่งขณะนี้ปัญหา
คือแต่ละกองงานจัดทําเว็บไซด์ของกองยังไม่ได้ ซึ่งได้ให้แต่ละกองงานส่งรายชื่อผู้ร่วมเข้ารับการอบรม โดยจะจัด
อบรม ในวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน
- งานนิติการ ได้ดําเนินการแจ้งความผู้บุกรุกบริเวณชายหาดบริเวณปากน้ํา ทั้งหมดร้อยกว่าราย
สํานักการคลัง

- สําหรับปี 2556 ได้คํานวณจากในส่วนของประมาณการที่ตั้งไว้ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 126,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายทั่วไป 495,000,000 บาท ถ้าดูจากประมาณการปี 2556 นั้น คิดร้อยละของค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทน ได้ร้อยละ 25.59 ซึ่งจากร้อยละ 25.59 นั้น คือได้ทดลองนําตัวเลข
ของคลินิกชุมชนอบอุ่นมารวมด้วยแล้ว แต่ในงบประมาณนี้ยังไม่มี ดังนั้นร้อยละของค่าใช้จ่ายเงินเดือนก็จะอยู่ที่
25.59
- การจัดสรรเงินทั่วไปให้กับท้องถิ่น ของปี 2556 ประกาศออกมาแล้ว ลักษณะงานคือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกคือหกหมื่นกว่าล้านบาท จัดสรรตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ส่วนที่สองจะจัดสรรตามภารกิจที่ได้รับ
ถ่ายโอน และเรื่องของการศึกษา สําหรับส่วนที่หนึ่งจะแยกออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกคือหกพันสองร้อย
ล้านบาท จะจัดสรรให้กับเงินเพิ่มค่าครองชีพที่เทศบาลได้จ่ายไปแล้ว และอีกห้าหมื่นกว่าล้านบาทจ่ายตามหลักเกณฑ์
ที่คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลังกําหนด ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กําหนด สําหรับเงินที่เทศบาลจะได้รับมาชดเชยใน
เรื่องของเงินเพิ่มค่าครองชีพ ขณะนี้เราได้มาสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท

-11- เรื่องเงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการโดยดํารงเงินฝาก ในขณะนี้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการดํารงเงินฝากตาม
โครงการนี้แล้ว ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยเองก็ได้กําหนดแนวทางเรื่องการให้สินเชื่อกับสวัสดิการ คือกรณีผู้กู้รายเดิมที่ต้น
สังกัดเคยดํารงเงินฝากไว้กับธนาคารและต้องยกเลิกตามขอสังเกตของ สตง. ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้
เดิม สําหรับรายใหม่ข้อตกลง MOU สินเชื่อสวัสดิการแบบพิเศษโดยธนาคารกําหนดดอกเบี้ย ก็ให้อัตราพิเศษคือสูงกว่า
คือตามระบบของธนาคาร
- จากการที่ผู้อํานวยการสํานักการคลัง ได้ไปสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้
1. เรื่องทุนการศึกษา ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่างเป็นระเบียบเรื่องของทุนการศึกษา
ขณะนี้ได้เสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างของการเสนอที่ปรึกษากฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย หากที่ปรึกษาของกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วยก็จะนําเสนอรัฐมนตรีอนุมัติ จึงจะนํามาใช้ได้
ซึ่งระเบียบเรื่องทุนการศึกษานี้จะรวมไปทั้งหมดเป็นระเบียบเดียว และส่วนที่กรมส่งเสริมฯ สั่งมาแล้วมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่ สตง. จะต้องเรียกเงินคืนนั้น ก็คงจะต้องแก้ไขเพื่อให้ อปท. เบิกให้ได้ รวมทั้งให้เบิกแบบย้อนหลังให้ได้ด้วย
2. เรื่องเงินประกันสังคม ทางกรมส่งเสริมฯ ยังยืนยันตั้งไว้ 10 เปอร์เซ็นต์
3. เรื่องเทศบาลเคลื่อนที่ยังมีบางเทศบาลที่ถูกเรียกเงินคืน แต่ของเทศบาลนครระยองไม่มี โดยมีการ
เบิกจ่ายโดยเรียกว่า “ถุงยังชีพ” ซึ่งควรจะเปลี่ยนเป็น “เครื่องอุปโภคบริโภค” และให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จากผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่สมควรได้
4. เรื่องค่าใช้จ่ายของการเดินทางไปราชการ ประจําปี 2555 ซึ่งมีระเบียบออกมาใหม่แต่จะมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 หากมีหนังสือแจ้งเวียนมาให้เทศบาล สํานักการคลังจะแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ได้ทราบ กรณีที่เราย้ายไปหรือเรียกว่าไปราชการประจํา ซึ่งเดิมเบิกจากหน่วยงานเดิมที่จะย้าย แต่ระเบียบใหม่บอกว่า
ค่าใช้จ่ายจะต้องไปเบิกที่ใหม่ และสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ต่ํากว่า ซี 6 ในการขอไปราชการต้องให้ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะ
รับจ้าง (รถแทรกซี่) ด้วย และกรณีนําพาหนะส่วนตัวไปราชการ ขออนุมัติแค่ท่านนายกเทศมนตรี รถยนต์กิโลเมตรละ
4 บาท รถจักรยานยนต์กิโลเมตรละ 2 บาท กรณีที่เทศบาลให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกจุดตรวจ เดิมจะเบิกไม่ได้
แต่ระเบียบใหม่นี้กรณี 6 ชั่วโมง ให้เบิกได้ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 การนับเวลาเพื่อเบิกค่า
เบี้ยเลี้ยง กรณีที่ไม่ได้พักแรมหากนับเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงให้ถือว่าเป็น 1 วัน หากไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมง
ให้ ถื อเป็ น ครึ่งวั น โดยสามารถเบิกครึ่งวั นได้ สํ าหรั บท้องถิ่นสั่ งใช้ บุคคลภายนอกไปปฏิ บัติงานให้ เบิ กค่าใช้จ่าย
เทียบเท่า ซี 1 แต่หากผู้ที่สั่งไปนั้นเคยเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการท้องถิ่นมาก่อน และตอนที่ออกจากราชการเป็น
ซีอะไร ก็ให้เบิกตามซีนั้น
5. ที่ประชุมได้เลือกผู้อํานวยการสํานักการคลัง นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น เป็นนายกสมาคมนักการคลัง
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ที่ประชุม

- ขอแสดงความยินดีกับนางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น ที่ได้เลือกให้เป็นนายกสมาคมนักการคลัง

- เรื่ องกํ าหนดนโยบายให้ รายงานผลการปฏิ บัติ ตามแผนพั สดุ ในรอบเดื อนตุ ลาคม ทุ กส่ วนราชการได้
ดําเนินการตามแผน จะมีคือในส่วนของกองช่าง ซอยไพบูลย์นิมิตรสุข ที่งบประมาณประจําปี 2555 ค้างจ่ายมา
ห้าแสนห้าหมื่นบาท จากการประสานข้อมูลปรากฏว่ามีปัญหาหน้างานที่จะต้องคํานวณราคาใหม่ และเข้าสภาเทศบาล
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการต่อ
- จากการประชุมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ซึ่งได้ประชุมร่วมกับทุกส่วนราชการ รวมทั้งสถานศึกษา มีข้อมูล
ที่จะนําเรียนกับผู้บริหารเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป ปัญหาคือเทศบาลไม่มีที่เก็บพัสดุที่รอจําหน่าย ที่เคยเสนอไป
แล้วในหลายครั้ง ซึ่งทางโรงเรียนค่อนข้างจะเป็นปัญหามาก เพราะเวลามาตรวจประเมิน ตัวพัสดุที่ต้องกองอยู่จะมีผล
ต่อการประเมินของโรงเรียน อยากให้เทศบาลพิจารณาในเรื่องของสถานที่เก็บตรงนี้ ปัญหาคือไม่มีสถานที่เก็บ ตอนที่
ทําแบบโรงเก็บพัสดุที่ติดกับทางสํานักงานงานป้องกันฯ ไม่ได้ทําตรงนี้ไว้ อยากเรียนข้อมูลตรงนี้ให้ผู้บริหารทราบ
เพื่ออาจจะไปปรับเปลี่ยนแบบ หรือกันพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้ใช้สําหรับตรงนี้ได้ เรื่องการจําหน่วยพัสดุ ตามระเบียบ

-12จะดําเนินการปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งเทศบาลจะทําทุกปี ที่ผ่านมาได้ดําเนินการจําหน่ายไปจํานวนมาก และในการปฏิบัติได้มี
การประชุมทุกส่วนราชการรวมทั้งโรงเรียน คือในระหว่างปีหากมีความจําเป็นที่จะต้องจําหน่ายพัสดุให้ส่งเรื่องมาที่
สํานักการคลัง กรณีพัสดุจํานวนมากจําเป็นต้องขายทอดตลาดโดยการประมูล แต่หากในวงเงินของพัสดุที่ได้มาไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท ให้ใช้วิธีตกลงราคา ซึ่งของโรงเรียนปากน้ําในปีที่ผ่านมากระเบื้องวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทก็ได้ทําการ
โดยการตกลงราคา ซึ่งทางสํานักการคลังได้วางแผนที่จะทําในลักษณะนี้ตรงนี้ คือหากจํานวนพัสดุน้อย ๆ เราก็จําเป็นที่
จะต้ องช่ วยโรงเรี ยนจํ าหน่ ายออกไป เพื่ อป้ องกั นการสู ญหายด้ วย และเกิ ดความคล่ องตั วในทางปฏิ บั ติ ด้ วย
อยู่ที่หน่วยงานที่ครอบครองพัสดุต้องเน้นเรื่องนี้ด้วย
ที่ประชุม

- ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพัสดุสํารวจพัสดุที่จําเป็นต้องจําหน่ายทุกปีโดยให้ส่งเรื่องได้ที่สํานักการคลัง

- เรื่องการดําเนินการยกเลิกสัญญาจ้างขุดลอกแม่น้ําระยอง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้นําเสนอ
ข้อมูลผู้บริหารพิจารณาเลิกสัญญาเมื่อประมาณ 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา เรื่องมาที่งานพัสดุ สํานักการคลัง เนื่องจากการ
ยกเลิกสัญญารายการนี้จะต้องพิจารณาเอกสารประกอบหลายอย่าง ตั้งแต่ในเรื่องของรายงานช่าง ในเรื่องแผนปฏิบัติ
งานผู้รับจ้าง ในเรื่องการตรวจรับ ซึ่งมีเอกสารประกอบที่ต้องพิจารณาในข้อกฎหมายตามสัญญา และในเรื่องของ
ระเบียบด้วย ขณะนี้เทศบาลยังไม่ได้ดําเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังผู้รับจ้าง เนื่องจากขาดเอกสารประกอบการ
พิจารณาทั้งหมด ซึ่งได้นําเรียนท่านรองปลัดเทศบาล นายสุธน ซื่อประเสริฐ ในฐานะประธาน ปรากฏว่าเอกสาร
ทั้งหมดอยู่ที่ช่างคุมงานแล้ว และได้ส่งเรื่องไปยังกองกองช่างสองครั้งแล้ว สุดท้ายส่งไปเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2555
และขอให้ ส่งข้ อมู ลให้ ทางสํ านั กการคลั ง ในวั นที่ 31 ตุลาคม 2555 แต่ขณะนี้สํานั กการคลังยั งไม่ ได้ รับข้ อมู ล
ขอความอนุเคราะห์ผู้อํานวยการกองช่างช่วยกําชับผู้ควบคุมงานให้ส่งเอกสารที่จําเป็นทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการ
พิจารณาในข้อระเบียบ และสัญญาประกอบด้วย คือเทศบาลเป็นผู้บอกเลิกสัญญา เราจึงต้องให้เอกสารตอบโจทย์ให้ได้
ว่าเป็นความบกพร่อง หรือเป็นความติดขัดที่ผู้ว่าจ้างเอง
ที่ประชุม

- มอบกองช่างสนับสนุนเอกสารตามที่ทางสํานักการคลังขอ เพื่อที่ทางสํานักการคลัง
จะได้ไปดําเนินการต่อ

กองช่าง
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ
50 % ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดที่ 5 จาก 8 งวด
- โครงการฟื้นฟูเมืองเก่าระยอง ถนนยมจินดา ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 60%
- โครงการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบัน 100%
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 1 -25 ต.ค. 55
 ต่ออายุ
370 ราย
 รายใหม่
7 ราย
 รวมเงิน
131,990 บาท
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งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ประจําเดือนตุลาคม 2555 จํานวน 5 เรื่อง
1. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนตุลาคม จํานวน 4 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
 1.1 กรณีคุ ณพรอนั นต์ อิ ศรางกู ร อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2/31 ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิ น
ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากร้านอาหารหลังสวน ตั้งอยู่ริมถนนอดุลย์ธรรมประภาส
ตําบลปากน้ํา
 เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านอาหารดังกล่าว ให้ปรับย่านความถี่ของเสียงกลาง –
กลางแหลมให้เบาลง และเจ้าหน้าที่ได้ให้พนักงานควบคุมเสียงลองทดสอบปรับย่านความถี่
เสียงตามคําแนะนํา พบว่า เสียงในระดับดังกล่าวไม่ดังไปถึงบ้านของผู้ร้องเรียน เจ้าหน้าที่จึง
กําชับให้ควบคุมเสียงให้อยู่ในระดับดังกล่าวในทุกๆ ครั้งที่มีการเปิดเพลงหรือแสดงดนตรีสด
ทําให้เหตุรําคาญได้รับการแก้ไข และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว

-14 1.2 กรณีคุณไพบูลย์ พิพัฒน์ธาดานุกูล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69/7 ศูนย์การค้าสาย 3 ซอย 4
ต.ท่ า ประดู่ ได้ รับความเดื อดร้ อนเรื่ องเสี ย งดั ง จากร้ า นโม่ น้ํ า แข็ ง ตั้ ง อยู่ ภ ายในตลาดผลไม้
ศูนย์การค้าสาย 3
 เจ้ า หน้ า ที่แ นะนํ า เจ้ า ของ/ผู้ค รอบครองร้า นดั งกล่ าว ให้ ย้ ายเครื่ องโม่ น้ํ าแข็ งเข้ ามาชิด ผนั ง
ด้านหลังร้านทั้ง 2 เครื่อง ซึ่งเจ้าของร้านได้ย้ายเครื่องโม่น้ําแข็งเข้าไปชิดผนังด้านหลังตาม
คําแนะนําแล้ว ทําให้เสียงดังจากเครื่องโม่น้ําแข็งลดลงจากเดิมสด ทําให้เหตุรําคาญได้รับการ
แก้ไข และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว
 1.3 กรณีนายศักดา วารินโชคธรรม พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 209/8 ถนนอารีราษฎร์ ตําบล
ปากน้ํา ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการเผาหญ้าของบ้านข้างเคียง
 เจ้าหน้าที่แนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว งดการเผาหญ้าแห้ง ใบไม้
แห้งหรือเศษวัสดุอื่นๆ ทุกชนิดในเขตเทศบาลนครระยอง และให้นําขยะหรือเศษวัสดุอื่นๆ ทิ้ง
ในถังขยะเทศบาล แทนการเผาในที่โล่งแจ้ง ซึ่งผู้ถูกร้องเรียนยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา ทําให้
เหตุรําคาญได้รับการแก้ไข และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว
 1.4 กรณีคุณคณิต พักอาศัยอยู่ภายในซอยศูนย์การค้าสาย 2 ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัข
ของร้านนิวแมน ออกมาถ่ายมูลเลอะเทอะภายนอกอาคารและบนถนน และทางร้ านได้นํ า
สิ่งของวางกีดขวางทางจราจร
 เจ้าหน้าที่ได้ประสาน/กําชับผู้ครอบครองร้านนิวแมน ให้เก็บมูลสัตว์ทุกครั้งเมื่อมีการถ่ายมูล
และประสานขอความร่วมมือจากสํานักงานศูนย์การค้าระยองในการทําความสะอาดบริเวณ
ทางส่วนบุคคล ซึ่งทางสนง. ศูนย์การค้าฯ ยินดีที่จะกําชับพนักงานทําความสะอาดให้ทําความ
สะอาดในพื้นที่ส่วนบุคคลมากขึ้น และดูแลสิ่งกีดขวางทางสัญจรของประชาชน และแจ้งผลการ
ดําเนินการให้ศูนย์ดํารงธรรมทราบแล้ว
2.

เรื่องร้องเรียนประจําเดือนตุลาคม จํานวน 1 เรื่อง (ติดตามต่อ)
 กรณีน างชั ชฎา อมรทัศ นสุข บ้า นพักอาศั ยเลขที่ 109 ซอย 9 ถนนสัมฤทธิ์ ตํา บลปากน้ํ า
ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากการทําปลาของบ้านข้างเคียง
 เจ้าหน้าที่แนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวให้ทําที่ปิดปากบ่อน้ําบาดาล เพื่อช่วย
ลดเสียงดังจากเครื่องสูบน้ํา ภายใน 10 วันหลังจากให้คําแนะนํา และให้ควบคุมการโยนลัง
ปลาไม่ให้เ กิดเสียงดัง รบกวนผู้ อยู่ อาศั ยข้า งเคียงในยามวิกาล พร้อมแจ้ งผลการดํา เนิน การ
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบแล้ว และเจ้าหน้าที่จะติดตามผลตามคําแนะนํามารายงานให้ทราบต่อไป

-15ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
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-18กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้อ
ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล
- ตามที่งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่สถานพยาบาล/คลินิก เฉพาะรายที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมฯ เพื่อชี้แจงรูปแบบ วันเวลาในการจัดเก็บ รวมถึงการชําระค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะติดเชื้อ
และดําเนินการเก็บรวบรวมในเดือนตุลาคม 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้
1. สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จํานวน 24 แห่ง
2. ปริมาณขยะติดเชื้อที่รวบรวมได้จากสถานพยาบาล/คลินิก จํานวน 258.7 กิโลกรัม
3. ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะติดเชื้อที่สถานพยาบาล/คลินิก จํานวน 10,348 บาท (40 บาท/
กิโลกรัม)

กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย
ตามรถเก็บขนขยะทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง
- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริม
การคัดแยกขยะอันตรายตามรถเก็บขนขยะทั่วไป ให้กับพนักงานขับรถเก็บขนขยะทั่วไป ของ บริษัทเมืองสะอาด
จํากัด ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้
1. เปิดบัญชีธนาคารขยะกับเทศบาลนครระยอง โดยรถเก็บขนขยะ 1 คัน สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี
2. เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จะเข้าไปเก็บรวบรวมและประเมินแต้ม ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
3. รถเก็บขนขยะนําขยะอันตรายมาฝากสะสมแต้มกับธนาคารขยะของเทศบาลฯ ตามวันและเวลาที่นัด
หมายในข้อ 2 โดยมีเกณฑ์การให้แต้ม ดังนี้
- หลอดไฟ
5 ชิ้น
เท่ากับ 1 แต้ม
- ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่มือถือ
10ชิ้น
เท่ากับ 1 แต้ม
- กระป๋องสเปรย์
2 ชิ้น
เท่ากับ 1 แต้ม
4. นําแต้มมาแลกเป็นของรางวัลกับธนาคารขยะของเทศบาล

-19- ประชุ ม วางแผนและกํ า หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ป่ า ชายเลนแบบบู ร ณาการ
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อหารือและวางแผน
กําหนดแนวทางการทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการเป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
- ประชุมวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนแบบบูรณาการ
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง สํานั กงานเทศบาลนครระยอง ซึ่งจากการประชุ ม
ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบกับแนวทางที่จะบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างเป็นระบบร่วมกัน
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกําหนดแนวทางดังกล่าว จึงนัดผู้ร่วมประชุมลงดูพื้นที่โครงการทั้งหมด และนํา
ข้อมูลมาหารือเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

-20-

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-21-

-22ผิดพลาด! วัตถุไม่สามารถถูกสร้างจากการแก้ไขโค้ดเขตข้อมูลงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล
1.1 คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
จํานวน 791 คน
1.2 คัดกรองสุขภาพจิต
จํานวน
78
คน
2. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 102 คน
3. ให้ความรู้พระภิกษุในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จํานวน 2 แห่ง/55 รูป
4. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฯ
วันที่ 16 ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ
จํานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 518,300 บาท
4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ในที่ 31 ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
จํานวน 9 โครงการ เป็นเงิน 477,400 บาท
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน
อสม. วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
* มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 292 คน
* คิดเป็นร้อยละ 92.40
* จ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ประจําเดือนสิงหาคมและกันยายน 2555
กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง

- จํานวนประชาชนที่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพที่บ้าน ทั้งหมด
จํานวน 146/184 คน/ครั้ง
1. หญิงตั้งครรภ์
จํานวน
2 คน
2. มารดาหลังคลอด
จํานวน 45/71 คน/ครั้ง
3. เด็กอายุ 0 - 5 ปี
จํานวน 49/71 คน/ครั้ง
4. ส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน
จํานวน
8 คน
5. ผู้สูงอายุ
จํานวน
5 คน
6. ผู้พิการ
จํานวน 3/7 คน/ครั้ง
7. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
จํานวน 34/35 คน/ครั้ง
งานสุขาภิบาลอาหาร
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงอาหารสวนศรีเมือง ผลการปรับปรุงแก้ไข เป็นดังนี้
1. ผู้ประกอบการใส่ชุดกันเปื้อนและหมวกคลุมผมอย่างพร้อมเพียงกันมองดูสวยงาม
2. แผงลอยจําหน่ายอาหารทุกร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT
3. มีการล้างทําความสะอาดโรงอาหารทุกเดือน
4. มีการตักเศษอาหารในบ่อดักไขมันทิ้งทุกสัปดาห์

-235. มีการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะพลาสติกทุกวัน
6. ประสานงานเทศกิจตีเส้นแดงห้ามจอดรถกีดขวางทางขึ้น-ลง ไปโรงอาหาร
7. พบนกพิราบเข้ามาในบริเวณโรงอาหารน้อยลงพบเพียง 1-2 ตัว เนื่องจากผู้ค้าใช้
แสงสีแดง (เลเซอร์) ยิงตานกทําให้นกกลัวและไม่กล้ามา
2. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร (CFGT)
ผลการตรวจประเมิน จํานวน 163 ร้าน แยกเป็นดังนี้
- ร้านอาหาร จํานวน 67 แห่ง ผ่าน 64 แห่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงร้านใหม่ 2 แห่ง และยกเลิก
กิจการ 1 แห่ง
- แผงลอยจําหน่ายอาหาร จํานวน 96 แห่ง ผ่าน 96 แห่ง
หมายเหตุ กรณีร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ให้ทางร้านปรับปรุง แก้ไข ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
เสร็จแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินซ้ําอีกครั้ง
กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 5,049 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,550 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.31
¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 573 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.34
¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 926 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.35
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,682 ราย นอกเขต 868 ราย
¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 547 ราย นอกเขต 26 ราย
¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 850 ราย นอกเขต 76 ราย
รวม
ในเขต 4,079 ราย นอกเขต 970 ราย
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 80.79
นอกเขต 19.21

3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ
คลินิกชุมชนอบอุ่น
ประเภท
การให้บริการ
จํานวน
ร้อยละ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
1,851
38.46
คลินิกโรคเรื้อรัง
409
8.50
คลินิกเด็กดี
127
2.64
ทันตกรรม
329
6.83
วางแผนครอบครัว
19
0.40
ทําแผล+ฉีดยา
1,286
26.71
X-Ray
51
เจาะเลือด
อื่น ๆ
792
16.46
รวม
4,813
100

ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา
จํานวน
ร้อยละ
198
34.55
95
16.58
16
2.79
165
28.80
99
573

17.28
100

ศูนย์บริการฯ เนินพระ
จํานวน
ร้อยละ
481
50.47
60
6.30
61
6.40
67
7.03
214
22.46
70
953

7.34
100

-244. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา
ประเภท

คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา

สิทธิการรักษา

ศูนย์บริการฯ
เนินพระ

รวม

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

2,855

80.42

440

76.79

731

78.94 4,026 79.73

สิทธิประกันสังคม

452

12.73

48

8.38

100

10.80

600

11.89

สิทธิข้าราชการ

208

5.86

10

1.74

45

4.86

263

5.21

สิทธิอื่นๆ

35

0.99

75

13.09

50

5.40

160

3.17

3,550

100

573

100

926

100 5,049

สิทธิ 30 บาท

รวม

กองการศึกษา

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน

100
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-28รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ตุลาคม 2555
การประชุมเตรียมงานโครงการ
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานแข่งขันเรือยาวฯ
- งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา
- งานภูมิบุรีศรีระยอง
- เรื่องการอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเทศบาล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8
พฤศจิกายน 2555 กลุ่มแรกจะเป็นอาจารย์ต่างประเทศ กลุ่มที่สองครูไทยเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 3 รุ่น
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ต้อนรับคณะครูเทศบาลตําบลเพ 2
- วันที่ 12 ตุลาคม 2555 อบรมศูนย์เด็กเล็กและครูผู้สอนปฐมวัย โดย ผอ.ชวนชม
- อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูปฐมวัย โดยครูต่างชาติ Mr. Jefferson Sunga อบรมเทคนิค
การสอนภาษาอังกฤษแก่ครูปฐมวัย วันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2555
- วันที่ 13 ตุลาคม 2555 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- วันที่ 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 26 ตุลาคม 2555 อบรมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยวิทยากรจาก สสวท.
- ติว ONET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- สอนเสริมนักเรียนเรียนรู้ช้า
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง
- วั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ประชุ ม ผู้ ค วบคุ ม ที ม เรื อ ยาวประเภทประชาชน ๒๒ ฝี พ ายชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
- วั น ที่ 5 พฤศจิ กายน 2555 ส่ ง นักกี ฬ าเซปั กตะกร้ อ รุ่น 12 ปี ชายร่ วมแข่ ง ขั น กีฬ า ระดั บภาค
ตะวันออก พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- การก่อสร้างอาคารเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ร้อยดวงใจ สื่อสายใยให้น้องพี่
- วันที่ 13 ตุลาคม 2555 อบรมครูสู่ทศวรรษใหม่
- วันที่ 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
- วันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2555 อบรมทดสอบการใช้หนังสือเรียน (แบบบันทึกกิจกรรม)
ชั้น ป.1, 2, 4 และ 5 (ทดลองใช้หลักสูตรอนาคต)
- ขบวนการจิตอาสาช่วงปิดภาคเรียน
- ปรับปรุงห้องส้วมหลังอาคาร 4 - 5
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ประชุมคณะผู้บริการและหัวหน้าส่วนราชการสัญจร (ประจําเดือนตุลาคม วันอังคารที่ 2 ตุลาคม
2555) ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

-29- วันที่ 2 ตุลาคม 2555 มูลนิธิสว่างพรกุศลมอบข้าวสารให้กับโรงเรียน จํานวน 100 ถุง
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายเรื่อง “เด็กกับภัยติดเกมส์”
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 13 ตุลาคม 2555 คณะครูอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา โดย ผอ.ชวนชม ใจชะอุ่ม
ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ครูสายชั้นอนุบาลเข้าร่วมอบรม สสวท. วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- ปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนชาย - หญิง ด้านหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- จัดสร้างพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา ปางประทานพร สนับสนุนโดย พระครูวิสุทธิสารโสภิต
เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง เจ้าคณะอําเภอเมืองระยอง) งบประมาณ 120,000 บาท
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2555 English Camp ณ ปาล์มมาลีรีสอร์ท
- วันที่ 13 ตุลาคม 2555 อบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.วิริยะ รือชัยพานิช
- วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2555 รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิลาเคิล กรุงเทพฯ
- วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
- วันที่ 27 ตุลาคม 2555 ร่วมเปิดสถาบันจิตตานุภาพ ณ วัดตรีรัตนาราม โดยพระอาจารย์วิริยัง เจ้า
อาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
- วันที่ 31 ตุลาคม 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กฐินวัดตรีรัตนาราม
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 มอบทุนการศึกษาของสมาคมประมงระยองร่วมกับบริษัท มูบาดาลา
ปิโตเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง
- โรงเรียนกําหนดเปิดเทอมวันที่ 24 ตุลาคม 2555
- วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ตักบาตรวันออกพรรษา
- วันที่ 31 ตุลาคม 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินภายในสถานศึกษา
- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ประชุมผู้ปกครอง
กองสวัสดิการสังคม
- ขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ย 600 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2555
ซึ่ง ได้ประชาสั มพัน ธ์ ไปแล้ ว และทํ า หนั ง สื อถึ ง ผู้ ที่เ ข้ า ข่า ยขึ้น ทะเบี ย น คื ออายุ 60 ปี และอายุ เกื อบ 60 ปี
โดยจะไปรั บ เบี้ ย ในปี 2557 จํ า นวนประมาณ 530 กว่ า คน โดยทํ า หนั ง สื อส่ ง ไปถึ ง เจ้ า ตั ว และได้ มีก าร

-30ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น ทางเคเบิลทีวี โดยกองวิชาการและแผนงาน ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
ต้อนรับช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่จะมารับเบี้ยด้วย
- ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชนมุสลิมปากคลอง เนื่องจากประธานชุมชน
คนเก่า คือ นายสายัญ จิตต์เรืองรอง ได้เสียชีวิต
- ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชน ข้างอําเภอ-ทางไผ่ ขณะนี้มีผู้สมัคร
จํานวน 3 ท่าน
- ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชนก้นปึก - ปากคลอง
- ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชนสะพานราษฎร์
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) ดังนี้
ยอดรับจํานํารวม
ยอดไถ่ถอนรวม
ทรัพย์จํานําคงเหลือ

850,408,320.- บาท
33,300 ราย จํานวนเงิน
32,369 ราย จํานวนเงิน
809,720,120.- บาท
ณ 30 กันยายน 2555 จํานวน 9,069 ราย
จํานวนเงิน
238,378,640.- บาท

รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
กําไรสุทธิในปีงบประมาณ 2555
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

26,273,531.- บาท
1,867,715.- บาท
28,141,246.- บาท
4,097,850.28
3,383,586.26
7,481,436.54
20,562,054.56
140,000,000.111,351,000.28,649,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- เรื่องประชาสัมพันธ์งานประเพณี เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่เทศบาลมีกิจกรรมค่อนข้างมาก ซึ่งเป็น
เรื่องที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่จากกองงานต่าง ๆ ไปช่วยกันให้การสนับสนุน โดยมีกําหนดการดังนี้
* วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 แห่ถ้วยพระราชทาน
* วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา
* วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2555 งานลอยกระทง
* วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2555 งานภูมิบุรีศรีระยอง
โดยการแห่ถ้วยพระราชทานในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา คือปีที่ผ่านมาเราลงเรือและให้เด็ก
เห่เรือ แต่ในปีนี้จะไม่ได้เห่เรือ โดยจะเป็นการเอาวิถีชีวิตของชาวบ้านเข้ามาแทนโดยใช้เรือประมงเล็ก จํานวน
40 ลํา เพื่อทําการแห่โดยจะจัดเป็นแถว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
หน่วยงานละหนึ่งลํา ๆ ละ 5 – 7 คน ส่วนงานภูมิบุรีศรีระยอง จะมีการแถลงข่าวในวันที่ 16 พฤศจิกายน
2555 ให้ผู้ที่จะไปร่วมงานโดยผู้หญิ งให้เน้ นการแต่งกายด้วยผ้า ลูกไม้ ส่วนผู้ชายแต่ง กายในชุดเสื้อคอกลม

-31ผ้าขาวม้าเคียนพุง และขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมงานด้วย หน่วยงานละ 10 คน ส่วนรายละเอียด
อื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- ขณะนี้เข้าหน้าแล้ง ท่านปลัดเทศบาล มอบสํานักปลัดเทศบาล ให้เตรียมเครื่องมือเพื่อรับมือกับภัยแล้ง
ซึ่งปัญหาเรื่องแหล่งน้ําค่อนข้างมีความสําคัญ และให้ไปดูเรื่องแหล่งน้ําที่ต้องใช้ด้วย โดยเฉพาะบริเวณโขดปอ
ต้นไม้จะขาดน้ําอยู่หลายวัน และให้ไปดูในเรื่องของอัคคีภัยด้วยเพราะใกล้เข้าหน้าหนาว
- เนื่องจากจะมีการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน
2555 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน หากหน่วยงานใดมีญัตติที่จะนําเสนอให้เตรียมเรื่องไว้ แต่ยังไม่ได้
กําหนดว่าจะประชุมวันไหน
- เรื่องสายไฟฟ้าที่ห้อยไม่เป็นระเบียบอยู่บนหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาล ทําให้ดูแล้วไม่สวยงาม
ท่านปลัดเทศบาล มอบกองช่างให้รีบดําเนินการเอาออกให้หมด
- เรื่องเงินโบนัส มีข่าวมาว่าปีงบประมาณหน้าอาจจะไม่ได้รับ ซึ่งมาจากข้อสังเกตของ สตง. ขณะนี้มี
การหารือกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่
- เรื่อง PA ที่เราไม่ได้ทํากับหัวหน้าส่วน โดยจะให้ท่านนายกเทศมนตรีมอบว่าในแต่ละหน่วยงานนั้น
ท่ า นนายกเทศมนตรี อ ยากเห็ น อะไร ท่ า นรองปลั ด เทศบาล นายฉั ต รนุ ชั ย สมบั ติ ศ รี เสนอว่ า ก่ อ นจะให้
นายกเทศมนตรีมอบควรให้แต่ละหน่วยงานนําเสนอความคิดเห็นว่าหน่วยงานจะทําอะไรที่เป็นเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2556 และนํามาพูดคุยกันในที่ประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง
- เรื่องการร่วมพิธีในวันสําคัญต่าง ๆ เห็นควรให้ข้าราชการตั้งแต่ซี 5 ขึ้นไป แต่งชุดขาวเพื่อไปร่วมงานพิธี
ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(ปิดประชุม เวลา 12.10 น.)
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