
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 11/2555 

วันที่  6  พฤศจิกายน  2555 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

----------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
2. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
6. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
8. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
9. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
10. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
12. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
13. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสราภรณ์ บุนนาค แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
16. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

17. นางกรรณิกา พลบุตร แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

18. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

19. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
20. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
22. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
23. นายธนวัฒน ์ พ้นช่ัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
24. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
25. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

26. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
27. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
28. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
29. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
30. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
31. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี                       (ไปราชการ) 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
4. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล          (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เม่ือวันที่ 2  ตุลาคม  2555 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 10/2555 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม  2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม  2555 และติดตาม 
                      ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - ข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่เทศบาลต้องจ่ายย้อนหลัง (สํานักการคลัง, กองช่าง)  
   สํานักการคลังได้ประสานกับทางกองช่างเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนของผู้ใช้ไฟกับสถานท่ี ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะได้ข้อมูลประมาณวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 ตามกําหนด ทางสํานักการคลังได้
ให้รายช่ือเจ้าหน้าท่ี 2 ท่าน และผู้ท่ีรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลตรงนี้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานโรคาร์บอนด้วย 
เพ่ือทางคณะทํางานจะได้ประสานโดยตรงเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์  

ที่ประชุม - มอบกองช่างเป็นเจ้าภาพเร่ืองนี้ โดยให้กองช่างไปประสานดูว่ามิเตอร์นั้นเก่ียวข้องกับ 
    หน่วยงานใด และให้ทางสํานักการคลังรวบรวมข้อมูลใบเสร็จจากการไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บท้ังหมด 
    โดยให้ช่างไฟฟ้าหรือผู้ท่ีไปสํารวจมาประชุมเพ่ือหารือกัน ได้ข้อสรุปอย่างไรให้รายงาน 
    ให้ท่ีประชุมประจําเดือนทราบด้วย 

 - โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ําในคลองที่สกปรกให้ใสสะอาด (กองช่าง)  

   เร่ืองน้ําคลองบริเวณรอบสวนศรีเมืองทําอย่างไรจึงจะใสสะอาด ซ่ึงปัจจุบันมีท่อระบายน้ําท้ิงท่ีระบาย
น้ําเสียจากบ้านเรือนลงคลองดังกล่าว ทําให้น้ําในคลองเน่าเสีย หากจะแก้ไขในระยาวก็ต้องใช้ระบบบําบัดน้ําเสีย  

ที่ประชุม - ให้แก้ไขปัญหาน้ําเสียโดยเน้นบริเวณคลองรอบสวนศรีเมืองก่อน เนื่องจากทางกองช่าง 
    มีโครงการจะทําเช่ือนอยู่แล้ว จึงให้ทางกองช่างรับปัญหาตรงนี้ไปผนวกกับการท่ีจะทําเขื่อน 
    โดยนําแนวคิดของท่านรองปลัด นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ท่ีนําเสนอ ไปพิจารณาร่วมกับการ
    ทําเขื่อน เช่น การแก้ไขในระยะส้ันควรทําการซ่อมประตูน้ําท่ีชํารุด ให้ดูเวลาน้ําขึ้นน้ําลง  
    และคํานวณเวลาเปิดปิดประตูน้ําตามมาตรน้ําท่ีขึ้นลง ช่วงไหนน้ําขึ้นให้เปิดประตูน้ํา และช่วง
    ไหนน้ําลงให้ปิดประตูน้ําเพ่ือไม่ให้น้ําแห้ง หรืออาจจะต้องเพ่ิมพืชรางน้ํา และกังหันน้ํา 
    ใช้พัฒนา หรืออาจต่อท่อพีอีจากจุดน้ําท้ิงบริเวณหน้าหอพระ เรียบคลองสวนศรีเมืองปล่อย
    ลอดใต้สะพาน ไปปล่อยออกทางท่ีน้ําเข้าน้ําออก ซ่ึงทําให้น้ําเสียถูกไปปล่อยไกลขึ้น   
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอํานวยการ 
งานขนส่งผู้โดยสาร  
 มีรายรับ 168,729 บาท  รายจ่าย  348,986.56 บาท   
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 504,209.60 บาท (รายจ่ายสูงเพราะมีการจ่ายค่าจัดทําป้ายช่ือสถานีขนส่ง เป็นเงิน 
249,000 บาท) 
ฝ่ายปกครอง 

งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
     1. การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล,  บริเวณ
โรงเรียน  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง 
สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิกชุมชนอบอุ่น, และเจดีย์กลางน้ํา 
     2. จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 
     3 .จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 
     4. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
     5. ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  - กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 3  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 1 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 3 ราย 
     6. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 25 ป้าย 
     7. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 13 แห่ง  
     8. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  2   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย  9 คร้ัง 
     - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 197 คร้ัง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ  
- มีคณะศึกษาดูงาน 22  คณะ  จํานวน 1,743  คน 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
-พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                        - คน 
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                                              - คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                       3 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                       - คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน                  - คน 
-พนักงานเทศบาล ลาออก                                                         - คน 
-ลูกจ้างประจําลาออก                                                                - คน 
-ลูกจ้างประจําเสียชีวิต                - คน 
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-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                           19 คน 
-พนักงานจ้างลาออก                                                            2 คน 
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 (ตําแหน่งบริหาร)                                                                    - คน 
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)   - คน 
-แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษา                                                               - คน 

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล                   138 คน 
     * ลูกจ้างประจํา                         41 คน 
     * พนักงานจ้างท่ัวไป                  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 รวม 

จํานวนประชากร                  เป็นข้อมูลของเดือน สิงหาคม 28,306 31,577 59,883 
 - ประชากรตําบลท่าประดู่      เพราะสถิติของเดือน กันยายน 9,370 10,635 20,005 
 - ประชากรตําบลเชิงเนิน       ยังไม่มีรายงานผลสถิติจาก 10,234 11,486 21,720 
 - ประชากรตําบลปากน้ํา        ส่วนกลาง 4,494 4,791 9,285 
 - ประชากรตําบลเนินพระ        4,208 4,665 8,873 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 18,201 21,940 40,141 
หลังคาเรือน - - 31,118 
การเกิด 276 262 538 
การตาย 91 75 166 
การย้ายเข้า 120 140 260 
การย้ายออก 302 291 593 
การแก้ไขรายการบุคคล 62 118 180 
รับคําร้องเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31)   307 

รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขรายการและรับคําร้อง (ท.ร.31) 2,044 
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รายงานการทําบัตร 
ประจําเดือน กันยายน 2555 

 
รายการขอมีบัตร ชาย หญิง รวม 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนคร้ังแรก 56 58 114 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ 134 208 342 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย 107 104 211 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ 94 33 127 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล 12 38 50 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนท่ีอยู่ 34 43 77 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีอ่ืน ๆ 16 8 24 

รวมให้บริการงานบัตรประชาชนทั้งส้ิน 453 492 945 
 

 - เร่ืองปัญหาเก่ียวกับการทําบัตรประชาชน คือเนื่องจากท่ีว่าการอําเภอเมืองระยองเคร่ืองทําบัตร
ประชาชนเสีย รวมท้ังท่ีว่าการอําเภอบ้านค่าย และท่ีว่าการอําเภอมาบตาพุด ปัจจุบันจึงทําให้มีประชาชนมาทํา
บัตรกันท่ีเทศบาลนครระยองจํานวนมาก  

ที่ประชุม - มอบสํานักปลัดเทศบาล โดยให้ทางสํานักทะเบียนท ้องถิ่นรายงานไปยังสํานักทะเบียนจังหวัด 
    เพ่ือให้ทางจังหวัดรับทราบปัญหาเพ่ือรายงานไปยังส่วนกลางรับทราบ และให้ประชาสัมพันธ์
    กับทางส่ือมวลชนด้วย  

 - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีมอบให้ นายธนวัฒน์  พ้นช่ัว ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดภูมิภาคท่ี
จังหวัด เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2555 สรุปได้ดังนี้  

   นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคนใหม่ จะเน้นเร่ืองเมืองสีเขียว คือ ส่ิงแวดล้อม          
และคุณภาพชีวิต และบ้านสีขาว คือ ยาเสพติด  

 - ตามท่ี นายธนวัฒน์  พ้นช่ัว ไปประชุม Conference สรุปได้ดังนี้ 

 - เร่ืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่ีผ่านมามีปัญหาเก่ียวกับสถานท่ี
สําหรับใช้เป็นสถานท่ีลงคะแนน เช่น ท่ีโรงเรียนวัดป่าประดู่ไม่ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี ซ่ึงหากมีการเลือกตั้ง
คร้ังต่อไปหน่วยเลือกตั้งของโรงเรียนวัดป่าประดู่อาจจะต้องย้ายไปใช้สถานท่ีอ่ืน  

ที่ประชุม - เห็นควรใช้ตัวอาคารของแต่ละแห่งเป็นสถานท่ีเลือกตั้งแทนการตั้งเต้นท์ 

 - เร่ืองการจัดระเบียบสังคม โดยทางจังหวัดกําหนดวันปฏิบัติการคือช่วงแรก 90 วัน ซ่ึงจังหวัดท่ีออกไป
ตรวจหรือจับกุมแต่ละคร้ัง เก่ียวกับเร่ืองเหล้าป่ัน และการขายสุราตามบริเวณท่ีสาธารณะ โดยจังหวัดจะแจ้งมา 
ซ่ึงทางสํานักปลัดเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ อปพร. ไปร่วมปฏิบัติการด้วย     
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กองวิชาการและแผนงาน 

 
 
งานประชาสัมพันธ์ 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี 
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง รวม 25 เร่ือง 
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอ่ืน ๆ รวม 62 เร่ือง 
 รวมทั้งส้ิน 87 เรื่อง 
3. กิจกรรมของเทศบาล รวม 8 กิจกรรม 
4. อนุเคราะห์เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ รวม 10 คร้ัง 
5. ส่งข่าวให้ส่ือมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net รวม 6 ข่าว 
6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์ รวม 7 คร้ัง 
7. บันทึกเทปรายการ “รอบร้ัวนครระยอง” รวม 4 คร้ัง 
8. ส่ง sms เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และส่ือมวลชน รวม 15 คร้ัง 
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - คร้ัง 
10. รับเร่ืองร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้งรวม – ราย 
 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 32 คร้ัง 32 เร่ือง 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 26 คร้ัง 26 เร่ือง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 คร้ัง 
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 6 แบนเนอร์ 
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งานนิติการ 
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งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม) 
 - ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม จํานวน 1 เร่ือง 
 

 
 
งานรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
 - ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง 
จํานวน 5 เร่ือง ตอบกลับมาแล้ว 2 เร่ือง 
 

 
 
 - งานวิจัยและประเมินผล ขณะนี้กําลังจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจําปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงได้ประกาศใช้ไปแล้วเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ได้ทําสําเนาแจ้งให้คณะพัฒนา
เทศบาลแล้ว โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างทําญัตติเตรียมเข้าสภาเทศบาลในการ
ประชุมสภาเทศบาลนครระยองคราวต่อไป  
 - จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของเทศบาล อยู่ในช่วงการทํา TOR ซ่ึงจะเป็นการตกลง
ราคา และจะหาผู้รับจ้างมาดําเนินการ ทางหัวหน้างานวิจัยจะประสานทางทุกกองงานเพ่ือขอข้อมูลกิจกรรมเด่น  
ของแต่ละกองงานในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือจะได้นําลงในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
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 - การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซ่ึงตามธรรมาภิบาล โดยมีบุคคลภายนอกเป็นประธาน 
เราจะต้องรวบรวมเอกสารตามตัวช้ีวัดท้ังหมด 14 ช้ีวัด ซ่ึงมีทางกองวิชาการและแผนงาน เป็นเลขานุการฯ ซ่ึง
ตามตัวช้ีวัด 14 ตัวช้ีวัด เม่ือลองมาประเมินเอง คะแนนจะอยู่ ท่ี 60 เร่ืองนี้จะนําเรียนปรึกษาท่านรอง
ปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี เพ่ือหารือว่าจะต้องปรับอย่างไรเพ่ือให้คะแนนเพ่ิมมากกว่านี้ และจะมี
การจัดประชุมในเดือนธันวาคม 2555  
 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างทําแผนการดําเนินงาน ซ่ึงมีการประชุมคณะ
สนับสนุนไปแล้ว มีท่านปลัดเทศบาลเป็นประธาน ในปีนี้จะทําแผนการดําเนินงานท้ังของงบเพ่ิมเติมด้วย และ
ของเงินเหลือจ่ายด้วย โดยทําแผนดําเนินงานท้ังหมด ซ่ึงท่ีประชุมคราวท่ีแล้วได้ให้ไปปรับเปล่ียนปฏิทินของบาง
กองงาน ซ่ึงได้มีการปรับเปล่ียนไปแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะสนับสนุน ในวันศุกร์ท่ี 9  พฤศจิกายน 2555   
 - งาน ICT จะมีการจัดอบรมเร่ืองของเว็บไซด์ เป็นการอบรม Joomla ซ่ึงเป็นรูปแบบการเขียนเว็บไซด์ 
ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาเว็บไซด์ของเทศบาลนครระยอง และพัฒนาเว็บไซด์ของแต่ละกองงานด้วย ซ่ึงขณะนี้ปัญหา
คือแต่ละกองงานจัดทําเว็บไซด์ของกองยังไม่ได้ ซ่ึงได้ให้แต่ละกองงานส่งรายช่ือผู้ร่วมเข้ารับการอบรม โดยจะจัด
อบรม ในวันท่ี 19  - 23 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน  
 - งานนิติการ ได้ดําเนินการแจ้งความผู้บุกรุกบริเวณชายหาดบริเวณปากน้ํา ท้ังหมดร้อยกว่าราย   

สํานักการคลัง 

 
 - สําหรับปี 2556 ได้คํานวณจากในส่วนของประมาณการท่ีตั้งไว้ รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 126,000,000 บาท 
ประมาณการรายจ่ายท่ัวไป 495,000,000 บาท  ถ้าดูจากประมาณการปี 2556 นั้น คิดร้อยละของค่าใช้จ่าย 
ประเภทเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทน ได้ร้อยละ 25.59 ซ่ึงจากร้อยละ 25.59 นั้น คือได้ทดลองนําตัวเลข
ของคลินิกชุมชนอบอุ่นมารวมด้วยแล้ว แต่ในงบประมาณนี้ยังไม่มี ดังนั้นร้อยละของค่าใช้จ่ายเงินเดือนก็จะอยู่ท่ี 
25.59 

 - การจัดสรรเงินท่ัวไปให้กับท้องถิ่น ของปี 2556 ประกาศออกมาแล้ว ลักษณะงานคือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือหกหม่ืนกว่าล้านบาท จัดสรรตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน ส่วนท่ีสองจะจัดสรรตามภารกิจท่ีได้รับ
ถ่ายโอน และเร่ืองของการศึกษา สําหรับส่วนท่ีหนึ่งจะแยกออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกคือหกพันสองร้อย
ล้านบาท จะจัดสรรให้กับเงินเพ่ิมค่าครองชีพท่ีเทศบาลได้จ่ายไปแล้ว  และอีกห้าหม่ืนกว่าล้านบาทจ่ายตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลังกําหนด ซ่ึงตอนนี้ยังไม่ได้กําหนด สําหรับเงินท่ีเทศบาลจะได้รับมาชดเชยใน
เร่ืองของเงินเพ่ิมค่าครองชีพ ขณะนี้เราได้มาสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันส่ีร้อยเจ็ดสิบบาท  
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 - เร่ืองเงินกู้เพ่ือสวัสดิการแก่ข้าราชการโดยดํารงเงินฝาก ในขณะนี้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการดํารงเงินฝากตาม
โครงการนี้แล้ว ซ่ึงทางธนาคารกรุงไทยเองก็ได้กําหนดแนวทางเร่ืองการให้สินเช่ือกับสวัสดิการ คือกรณีผู้กู้รายเดิมท่ีต้น
สังกัดเคยดํารงเงินฝากไว้กับธนาคารและต้องยกเลิกตามขอสังเกตของ สตง. ยังคงได้รับอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกู้
เดิม สําหรับรายใหม่ข้อตกลง MOU สินเช่ือสวัสดิการแบบพิเศษโดยธนาคารกําหนดดอกเบ้ีย ก็ให้อัตราพิเศษคือสูงกว่า 
คือตามระบบของธนาคาร   

 - จากการท่ีผู้อํานวยการสํานักการคลัง ได้ไปสัมมนาท่ีจังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
  1. เร่ืองทุนการศึกษา ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่างเป็นระเบียบเร่ืองของทุนการศึกษา 
ขณะนี้ได้เสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างของการเสนอท่ีปรึกษากฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย หากท่ีปรึกษาของกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วยก็จะนําเสนอรัฐมนตรีอนุมัติ จึงจะนํามาใช้ได้  
ซ่ึงระเบียบเร่ืองทุนการศึกษานี้จะรวมไปท้ังหมดเป็นระเบียบเดียว และส่วนท่ีกรมส่งเสริมฯ ส่ังมาแล้วมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติท่ี สตง. จะต้องเรียกเงินคืนนั้น ก็คงจะต้องแก้ไขเพ่ือให้ อปท. เบิกให้ได้ รวมท้ังให้เบิกแบบย้อนหลังให้ได้ด้วย  
  2. เร่ืองเงินประกันสังคม ทางกรมส่งเสริมฯ ยังยืนยันตั้งไว้ 10 เปอร์เซ็นต์  
  3. เร่ืองเทศบาลเคล่ือนท่ียังมีบางเทศบาลท่ีถูกเรียกเงินคืน แต่ของเทศบาลนครระยองไม่มี โดยมีการ
เบิกจ่ายโดยเรียกว่า “ถุงยังชีพ” ซ่ึงควรจะเปล่ียนเป็น “เคร่ืองอุปโภคบริโภค” และให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จากผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ท่ีสมควรได้  
  4. เร่ืองค่าใช้จ่ายของการเดินทางไปราชการ ประจําปี 2555 ซ่ึงมีระเบียบออกมาใหม่แต่จะมีผล
บังคับใช้ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2555  หากมีหนังสือแจ้งเวียนมาให้เทศบาล สํานักการคลังจะแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ได้ทราบ กรณีท่ีเราย้ายไปหรือเรียกว่าไปราชการประจํา ซ่ึงเดิมเบิกจากหน่วยงานเดิมท่ีจะย้าย แต่ระเบียบใหม่บอกว่า
ค่าใช้จ่ายจะต้องไปเบิกท่ีใหม่ และสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีต่ํากว่า ซี 6 ในการขอไปราชการต้องให้ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะ
รับจ้าง (รถแทรกซ่ี) ด้วย  และกรณีนําพาหนะส่วนตัวไปราชการ ขออนุมัติแค่ท่านนายกเทศมนตรี รถยนต์กิโลเมตรละ 
4 บาท รถจักรยานยนต์กิโลเมตรละ 2 บาท กรณีท่ีเทศบาลให้เจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ ออกจุดตรวจ เดิมจะเบิกไม่ได้      
แต่ระเบียบใหม่นี้กรณี 6 ช่ัวโมง ให้เบิกได้ โดยเร่ิมมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2555  การนับเวลาเพ่ือเบิกค่า
เบ้ียเล้ียง กรณีท่ีไม่ได้พักแรมหากนับเวลาไม่เกิน 12 ช่ัวโมงให้ถือว่าเป็น  1 วัน  หากไม่เกิน 12 ช่ัวโมง แต่เกิน 6 ช่ัวโมง 
ให้ถือเป็น คร่ึงวัน โดยสามารถเบิกคร่ึงวันได้ สําหรับท้องถิ่นส่ังใช้บุคคลภายนอกไปปฏิบัติงานให้เบิกค่าใช้จ่าย
เทียบเท่า ซี 1 แต่หากผู้ท่ีส่ังไปนั้นเคยเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการท้องถิ่นมาก่อน และตอนท่ีออกจากราชการเป็น  
ซีอะไร ก็ให้เบิกตามซีนั้น  
  5. ท่ีประชุมได้เลือกผู้อํานวยการสํานักการคลัง นางก่ิงแก้ว  ถนอมถิ่น เป็นนายกสมาคมนักการคลัง 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี 

ที่ประชุม - ขอแสดงความยินดีกับนางก่ิงแก้ว  ถนอมถิ่น ท่ีได้เลือกให้เป็นนายกสมาคมนักการคลัง 

 - เร่ืองกําหนดนโยบายให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัสดุ ในรอบเดือนตุลาคม ทุกส่วนราชการได้
ดําเนินการตามแผน จะมีคือในส่วนของกองช่าง ซอยไพบูลย์นิมิตรสุข ท่ีงบประมาณประจําปี 2555 ค้างจ่ายมา        
ห้าแสนห้าหม่ืนบาท จากการประสานข้อมูลปรากฏว่ามีปัญหาหน้างานท่ีจะต้องคํานวณราคาใหม่ และเข้าสภาเทศบาล 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้องดําเนินการต่อ  

 - จากการประชุมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ซ่ึงได้ประชุมร่วมกับทุกส่วนราชการ รวมท้ังสถานศึกษา มีข้อมูล
ท่ีจะนําเรียนกับผู้บริหารเพ่ือพิจารณาในโอกาสต่อไป  ปัญหาคือเทศบาลไม่มีท่ีเก็บพัสดุท่ีรอจําหน่าย ท่ีเคยเสนอไป
แล้วในหลายคร้ัง ซ่ึงทางโรงเรียนค่อนข้างจะเป็นปัญหามาก เพราะเวลามาตรวจประเมิน ตัวพัสดุท่ีต้องกองอยู่จะมีผล
ต่อการประเมินของโรงเรียน อยากให้เทศบาลพิจารณาในเร่ืองของสถานท่ีเก็บตรงนี้ ปัญหาคือไม่มีสถานท่ีเก็บ ตอนท่ี
ทําแบบโรงเก็บพัสดุท่ีติดกับทางสํานักงานงานป้องกันฯ ไม่ได้ทําตรงนี้ไว้ อยากเรียนข้อมูลตรงนี้ให้ผู้บริหารทราบ    
เพ่ืออาจจะไปปรับเปล่ียนแบบ หรือกันพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดให้ใช้สําหรับตรงนี้ได้ เร่ืองการจําหน่วยพัสดุ ตามระเบียบ
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จะดําเนินการปีละหนึ่งคร้ัง ซ่ึงเทศบาลจะทําทุกปี ท่ีผ่านมาได้ดําเนินการจําหน่ายไปจํานวนมาก และในการปฏิบัติได้มี
การประชุมทุกส่วนราชการรวมท้ังโรงเรียน คือในระหว่างปีหากมีความจําเป็นท่ีจะต้องจําหน่ายพัสดุให้ส่งเร่ืองมาท่ี
สํานักการคลัง กรณีพัสดุจํานวนมากจําเป็นต้องขายทอดตลาดโดยการประมูล แต่หากในวงเงินของพัสดุท่ีได้มาไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท ให้ใช้วิธีตกลงราคา ซ่ึงของโรงเรียนปากน้ําในปีท่ีผ่านมากระเบ้ืองวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทก็ได้ทําการ
โดยการตกลงราคา ซ่ึงทางสํานักการคลังได้วางแผนท่ีจะทําในลักษณะนี้ตรงนี้ คือหากจํานวนพัสดุน้อย ๆ เราก็จําเป็นท่ี
จะต้องช่วยโรงเรียนจําหน่ายออกไป เพ่ือป้องกันการสูญหายด้วย และเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติด้วย              
อยู่ท่ีหน่วยงานท่ีครอบครองพัสดุต้องเน้นเร่ืองนี้ด้วย 

ที่ประชุม  - ให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของพัสดุสํารวจพัสดุท่ีจําเป็นต้องจําหน่ายทุกปีโดยให้ส่งเร่ืองได้ท่ีสํานักการคลัง 

 - เร่ืองการดําเนินการยกเลิกสัญญาจ้างขุดลอกแม่น้ําระยอง ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจการจ้างได้นําเสนอ
ข้อมูลผู้บริหารพิจารณาเลิกสัญญาเม่ือประมาณ 3 – 4 เดือนท่ีผ่านมา เร่ืองมาท่ีงานพัสดุ สํานักการคลัง เนื่องจากการ
ยกเลิกสัญญารายการนี้จะต้องพิจารณาเอกสารประกอบหลายอย่าง ตั้งแต่ในเร่ืองของรายงานช่าง ในเร่ืองแผนปฏิบัติ
งานผู้รับจ้าง ในเร่ืองการตรวจรับ ซ่ึงมีเอกสารประกอบท่ีต้องพิจารณาในข้อกฎหมายตามสัญญา และในเร่ืองของ
ระเบียบด้วย ขณะนี้เทศบาลยังไม่ได้ดําเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังผู้รับจ้าง เนื่องจากขาดเอกสารประกอบการ
พิจารณาท้ังหมด ซ่ึงได้นําเรียนท่านรองปลัดเทศบาล นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ  ในฐานะประธาน ปรากฏว่าเอกสาร
ท้ังหมดอยู่ท่ีช่างคุมงานแล้ว และได้ส่งเร่ืองไปยังกองกองช่างสองคร้ังแล้ว สุดท้ายส่งไปเม่ือต้นเดือนตุลาคม 2555 
และขอให้ส่งข้อมูลให้ทางสํานักการคลัง ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 แต่ขณะนี้สํานักการคลังยังไม่ได้รับข้อมูล        
ขอความอนุเคราะห์ผู้อํานวยการกองช่างช่วยกําชับผู้ควบคุมงานให้ส่งเอกสารท่ีจําเป็นท้ังหมด ซ่ึงเร่ืองนี้ต้องมีการ
พิจารณาในข้อระเบียบ และสัญญาประกอบด้วย คือเทศบาลเป็นผู้บอกเลิกสัญญา เราจึงต้องให้เอกสารตอบโจทย์ให้ได้
ว่าเป็นความบกพร่อง หรือเป็นความติดขัดท่ีผู้ว่าจ้างเอง  

ที่ประชุม - มอบกองช่างสนับสนุนเอกสารตามท่ีทางสํานักการคลังขอ เพ่ือท่ีทางสํานักการคลัง 
    จะได้ไปดําเนินการต่อ 

กองช่าง 
 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 
50 % ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดท่ี 5 จาก 8 งวด 
 - โครงการฟ้ืนฟูเมืองเก่าระยอง ถนนยมจินดา ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 60% 
 - โครงการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบัน 100% 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ระหว่างวันท่ี 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 เร่ือง  
1.  เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนตุลาคม จํานวน 4 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 

� 1.1  กรณีคุณพรอนันต์ อิศรางกูร อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 2/31 ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิน 
ได้รับความเดือดร้อนเร่ืองเสียงดังจากร้านอาหารหลังสวน ตั้งอยู่ริมถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
ตําบลปากน้ํา  
� เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านอาหารดังกล่าว ให้ปรับย่านความถ่ีของเสียงกลาง – 

กลางแหลมให้เบาลง และเจ้าหน้าท่ีได้ให้พนักงานควบคุมเสียงลองทดสอบปรับย่านความถี่
เสียงตามคําแนะนํา พบว่า เสียงในระดับดังกล่าวไม่ดังไปถึงบ้านของผู้ร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีจึง
กําชับให้ควบคุมเสียงให้อยู่ในระดับดังกล่าวในทุกๆ คร้ังท่ีมีการเปิดเพลงหรือแสดงดนตรีสด 
ทําให้เหตุรําคาญได้รับการแก้ไข และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว 
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� 1.2 กรณีคุณไพบูลย์ พิพัฒน์ธาดานุกูล อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 69/7 ศูนย์การค้าสาย 3 ซอย 4 
ต.ท่าประดู่ ได้รับความเดือดร้อนเร่ืองเสียงดังจากร้านโม่น้ําแข็ง ตั้งอยู่ภายในตลาดผลไม้ 
ศูนย์การค้าสาย 3 
� เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านดังกล่าว ให้ย้ายเคร่ืองโม่น้ําแข็งเข้ามาชิดผนัง

ด้านหลังร้านท้ัง 2 เคร่ือง ซ่ึงเจ้าของร้านได้ย้ายเคร่ืองโม่น้ําแข็งเข้าไปชิดผนังด้านหลังตาม
คําแนะนําแล้ว ทําให้เสียงดังจากเคร่ืองโม่น้ําแข็งลดลงจากเดิมสด ทําให้เหตุรําคาญได้รับการ
แก้ไข และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว 

� 1.3 กรณีนายศักดา วารินโชคธรรม พักอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 209/8 ถนนอารีราษฎร์ ตําบล
ปากน้ํา ได้รับความเดือดร้อนกล่ินเหม็นจากการเผาหญ้าของบ้านข้างเคียง 

� เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว งดการเผาหญ้าแห้ง ใบไม้
แห้งหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ทุกชนิดในเขตเทศบาลนครระยอง และให้นําขยะหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ท้ิง
ในถังขยะเทศบาล แทนการเผาในท่ีโล่งแจ้ง ซ่ึงผู้ถูกร้องเรียนยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา ทําให้
เหตุรําคาญได้รับการแก้ไข และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว 

� 1.4 กรณีคุณคณิต พักอาศัยอยู่ภายในซอยศูนย์การค้าสาย 2 ได้รับความเดือดร้อนจากสุนัข
ของร้านนิวแมน ออกมาถ่ายมูลเลอะเทอะภายนอกอาคารและบนถนน และทางร้านได้นํา
ส่ิงของวางกีดขวางทางจราจร 

� เจ้าหน้าท่ีได้ประสาน/กําชับผู้ครอบครองร้านนิวแมน ให้เก็บมูลสัตว์ทุกคร้ังเม่ือมีการถ่ายมูล 
และประสานขอความร่วมมือจากสํานักงานศูนย์การค้าระยองในการทําความสะอาดบริเวณ
ทางส่วนบุคคล ซ่ึงทางสนง. ศูนย์การค้าฯ ยินดีท่ีจะกําชับพนักงานทําความสะอาดให้ทําความ
สะอาดในพ้ืนท่ีส่วนบุคคลมากขึ้น และดูแลส่ิงกีดขวางทางสัญจรของประชาชน และแจ้งผลการ
ดําเนินการให้ศูนย์ดํารงธรรมทราบแล้ว 

2. เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนตุลาคม จํานวน 1 เร่ือง (ติดตามต่อ) 
� กรณีนางชัชฎา อมรทัศนสุข บ้านพักอาศัยเลขท่ี 109 ซอย 9 ถนนสัมฤทธ์ิ ตําบลปากน้ํา 

ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากการทําปลาของบ้านข้างเคียง 
� เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองสถานท่ีดังกล่าวให้ทําท่ีปิดปากบ่อน้ําบาดาล เพ่ือช่วย

ลดเสียงดังจากเคร่ืองสูบน้ํา ภายใน 10 วันหลังจากให้คําแนะนํา และให้ควบคุมการโยนลัง
ปลาไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงในยามวิกาล พร้อมแจ้งผลการดําเนินการ
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบแล้ว และเจ้าหน้าท่ีจะติดตามผลตามคําแนะนํามารายงานให้ทราบต่อไป 
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ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
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กิจกรรมสํารวจและส่งเสริมการจัดการขยะติดเช้ือ  
ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล 

 - ตามท่ีงานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้ลงพ้ืนท่ีสถานพยาบาล/คลินิก เฉพาะรายท่ีสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมฯ เพ่ือช้ีแจงรูปแบบ วันเวลาในการจัดเก็บ รวมถึงการชําระค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะติดเช้ือ        
และดําเนินการเก็บรวบรวมในเดือนตุลาคม 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 
 1.  สถานพยาบาลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฯ จํานวน  24   แห่ง  
 2.  ปริมาณขยะติดเช้ือท่ีรวบรวมได้จากสถานพยาบาล/คลินิก  จํานวน  258.7  กิโลกรัม 
 3.  ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะติดเช้ือท่ีสถานพยาบาล/คลินิก     จํานวน  10,348  บาท (40 บาท/
กิโลกรัม) 

 
กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย 
ตามรถเก็บขนขยะทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง 

 - เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 งานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้เข้าช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริม
การคัดแยกขยะอันตรายตามรถเก็บขนขยะท่ัวไป ให้กับพนักงานขับรถเก็บขนขยะท่ัวไป ของ บริษัทเมืองสะอาด 
จํากัด ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้  
 1. เปิดบัญชีธนาคารขยะกับเทศบาลนครระยอง โดยรถเก็บขนขยะ 1 คัน สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี  
 2. เจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ จะเข้าไปเก็บรวบรวมและประเมินแต้ม ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 
 3. รถเก็บขนขยะนําขยะอันตรายมาฝากสะสมแต้มกับธนาคารขยะของเทศบาลฯ ตามวันและเวลาท่ีนัด
หมายในข้อ 2 โดยมีเกณฑ์การให้แต้ม ดังนี้ 
  - หลอดไฟ     5 ช้ิน   เท่ากับ 1    แต้ม 
  - ถ่านไฟฉายและแบตเตอร่ีมือถือ          10ช้ิน  เท่ากับ  1    แต้ม 
  - กระป๋องสเปรย์     2 ช้ิน   เท่ากับ  1    แต้ม 
 4.  นําแต้มมาแลกเป็นของรางวัลกับธนาคารขยะของเทศบาล 
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 - ประชุมวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนแบบบูรณาการ       
วันท่ี  26  ตุลาคม  2555  ณ ห้องประชุมหลักเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง เพ่ือหารือและวางแผน
กําหนดแนวทางการทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
ปัจจุบันพ้ืนท่ีป่าชายเลนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการเป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้  
 - ประชุมวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนแบบบูรณาการ  
วันท่ี  26  ตุลาคม  2555  ณ ห้องประชุมหลักเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง ซ่ึงจากการประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบกับแนวทางท่ีจะบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์     อย่างเป็นระบบร่วมกัน 
และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการกําหนดแนวทางดังกล่าว จึงนัดผู้ร่วมประชุมลงดูพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด และนํา
ข้อมูลมาหารือเพ่ือหาข้อสรุปอีกคร้ัง   

งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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ผิดพลาด! วัตถุไม่สามารถถูกสร้างจากการแก้ไขโค้ดเขตข้อมูลงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. กิจกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล 
    1.1 คัดกรองความเส่ียงโรคเร้ือรัง  จํานวน     791  คน 
    1.2 คัดกรองสุขภาพจิต                 จํานวน       78    คน  
2. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 102 คน 
3. ให้ความรู้พระภิกษุในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ จํานวน 2 แห่ง/55 รูป 
4. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
     4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนฯ  
       วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 เพ่ือพิจารณากล่ันกรองโครงการ 
                จํานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 518,300 บาท 
     4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
       ในท่ี 31 ตุลาคม 2555 เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
                 จํานวน 9 โครงการ เป็นเงิน 477,400 บาท 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 -  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน 
อสม. วันท่ี 17 ตุลาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง  
  * มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน  292  คน  
  * คิดเป็นร้อยละ 92.40  
  * จ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ประจําเดือนสิงหาคมและกันยายน 2555 
กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 
 
 
 
 - จํานวนประชาชนท่ีได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ท้ังหมด 
จํานวน  146/184  คน/คร้ัง 
 1. หญิงตั้งครรภ์              จํานวน          2 คน 
 2. มารดาหลังคลอด          จํานวน  45/71 คน/คร้ัง 
 3. เด็กอายุ 0 - 5 ปี           จํานวน  49/71 คน/คร้ัง 
 4. ส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน  จํานวน         8 คน 
 5. ผู้สูงอายุ                    จํานวน         5 คน 
 6. ผู้พิการ                     จํานวน      3/7 คน/คร้ัง 
 7. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง            จํานวน  34/35 คน/คร้ัง 
งานสุขาภิบาลอาหาร 
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงอาหารสวนศรีเมือง ผลการปรับปรุงแก้ไข เป็นดังนี้ 
 1. ผู้ประกอบการใส่ชุดกันเป้ือนและหมวกคลุมผมอย่างพร้อมเพียงกันมองดูสวยงาม  
 2. แผงลอยจําหน่ายอาหารทุกร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT 
 3. มีการล้างทําความสะอาดโรงอาหารทุกเดือน 
 4. มีการตักเศษอาหารในบ่อดักไขมันท้ิงทุกสัปดาห์ 
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 5. 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 กรณีร้านท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ให้ทางร้านปรับปรุง แก้ไข ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ี 
เสร็จแล้วแจ้งเจ้าหน้าท่ีตรวจประเมินซํ้าอีกคร้ัง  

กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล 
1. ผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน    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 จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
 ¬ 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 

ประเภท 
การให้บริการ 

คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ เนินพระ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 1,851 38.46 198 34.55 481 50.47 
คลินิกโรคเร้ือรัง 409 8.50 - - 60 6.30 
คลินิกเด็กดี 127 2.64 95 16.58 61 6.40 
ทันตกรรม 329 6.83 - - - - 
วางแผนครอบครัว 19 0.40 16 2.79 67 7.03 
ทําแผล+ฉีดยา 1,286 26.71 165 28.80 214 22.46 
X-Ray 51  - - - - 
เจาะเลือด       
อ่ืน ๆ 792 16.46 99 17.28 70 7.34 

รวม 4,813 100 573 100 953 100 
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4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

ประเภท 

สิทธิการรักษา 

คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ 

เนินพระ 

 

รวม 

 

ร้อยละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน 

สิทธิ 30 บาท 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 

สิทธิอ่ืนๆ 35 0.99 75 13.09 50 5.40 160 3.17 

รวม 3,550 100 573 100 926 100 5,049 100 

 

 

กองการศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ตุลาคม 2555 
การประชุมเตรียมงานโครงการ 
 - งานประเพณีลอยกระทง 
 - งานแข่งขันเรือยาวฯ 
 - งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา 
 - งานภูมิบุรีศรีระยอง 

 - เร่ืองการอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเทศบาล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร จะเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2555 กลุ่มแรกจะเป็นอาจารย์ต่างประเทศ กลุ่มท่ีสองครูไทยเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 3 รุ่น  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

 - วันท่ี 11 ตุลาคม 2555  ต้อนรับคณะครูเทศบาลตําบลเพ 2 
 - วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 อบรมศูนย์เด็กเล็กและครูผู้สอนปฐมวัย โดย ผอ.ชวนชม 
 - อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูปฐมวัย โดยครูต่างชาติ Mr. Jefferson Sunga อบรมเทคนิค
การสอนภาษาอังกฤษแก่ครูปฐมวัย วันท่ี 8 - 12 ตุลาคม 2555  
 - วันท่ี 13 ตุลาคม 2555 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 - วันท่ี 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 26 ตุลาคม 2555 อบรมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยวิทยากรจาก สสวท. 
 - ติว ONET ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 - สอนเสริมนักเรียนเรียนรู้ช้า 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - วันท่ี 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประชุมผู้ควบคุมทีมเรือยาวประเภทประชาชน ๒๒ ฝีพายชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 
 - วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ส่งนักกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น 12 ปี ชายร่วมแข่งขันกีฬา ระดับภาค
ตะวันออก พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
 - การก่อสร้างอาคารเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการ 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 - วันท่ี 10 ตุลาคม 2555 ร้อยดวงใจ  ส่ือสายใยให้น้องพ่ี  
 - วันท่ี 13 ตุลาคม 2555 อบรมครูสู่ทศวรรษใหม่   
 - วันท่ี 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 31 ตุลาคม 2555 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
 - วันท่ี 21 – 26 ตุลาคม 2555 อบรมทดสอบการใช้หนังสือเรียน (แบบบันทึกกิจกรรม)   
ช้ัน ป.1, 2, 4 และ 5 (ทดลองใช้หลักสูตรอนาคต)   
 - ขบวนการจิตอาสาช่วงปิดภาคเรียน 
 - ปรับปรุงห้องส้วมหลังอาคาร 4 - 5 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - ประชุมคณะผู้บริการและหัวหน้าส่วนราชการสัญจร (ประจําเดือนตุลาคม วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 
2555) ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
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 - วันท่ี 2 ตุลาคม 2555 มูลนิธิสว่างพรกุศลมอบข้าวสารให้กับโรงเรียน จํานวน 100 ถงุ 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 5 ตุลาคม 2555 ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายเร่ือง “เด็กกับภัยติดเกมส์” 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 13 ตุลาคม 2555 คณะครูอบรมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา โดย ผอ.ชวนชม  ใจชะอุ่ม 
ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภติ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 26  ตุลาคม 2555 ครูสายช้ันอนุบาลเข้าร่วมอบรม สสวท. วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
 - ปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนชาย - หญิง ด้านหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - จัดสร้างพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา ปางประทานพร สนับสนุนโดย พระครูวิสุทธิสารโสภิต 
เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง เจ้าคณะอําเภอเมืองระยอง) งบประมาณ 120,000 บาท 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 11 – 12 ตุลาคม 2555 English Camp ณ ปาล์มมาลีรีสอร์ท 
 - วันท่ี 13 ตุลาคม 2555 อบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.วิริยะ  รือชัยพานิช 
 - วันท่ี 20 – 23 ตุลาคม 2555 รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิลาเคิล กรุงเทพฯ  
 - วันท่ี 23 ตุลาคม 2555 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 
 - วันท่ี 27 ตุลาคม 2555 ร่วมเปิดสถาบันจิตตานุภาพ ณ วัดตรีรัตนาราม โดยพระอาจารย์วิริยัง เจ้า
อาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ 
 - วันท่ี 31 ตุลาคม 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
 - วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 กฐินวัดตรีรัตนาราม 
 - วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 มอบทุนการศึกษาของสมาคมประมงระยองร่วมกับบริษัท มูบาดาลา     
ปิโตเลียม (ประเทศไทย) จํากัด 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - วันท่ี 23 ตุลาคม 2555 คณะครูร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลนครระยอง 
 - โรงเรียนกําหนดเปิดเทอมวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 
 - วันท่ี 30 ตุลาคม 2555 ตักบาตรวันออกพรรษา 
 - วันท่ี 31 ตุลาคม 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินภายในสถานศึกษา 
 - วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2555  ประชุมผู้ปกครอง 

กองสวัสดิการสังคม 
 - ขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบ้ีย 600 บาท ตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2555   
ซ่ึงได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว และทําหนังสือถึงผู้ท่ีเข้าข่ายขึ้นทะเบียน คืออายุ 60 ปี และอายุเกือบ 60 ปี      
โดยจะไปรับเบ้ียในปี 2557 จํานวนประมาณ 530 กว่าคน โดยทําหนังสือส่งไปถึงเจ้าตัว และได้มีการ
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ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น ทางเคเบิลทีวี โดยกองวิชาการและแผนงาน ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุท่ีจะมารับเบ้ียด้วย  
 - ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชนมุสลิมปากคลอง เนื่องจากประธานชุมชน
คนเก่า คือ นายสายัญ  จิตต์เรืองรอง ได้เสียชีวิต  
 - ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชน ข้างอําเภอ-ทางไผ่  ขณะนี้มีผู้สมัคร
จํานวน 3 ท่าน  
 - ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชนก้นปึก - ปากคลอง  
 - ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 จะมีการเลือกตั้งประธานชุมชนสะพานราษฎร์ 

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) ดังนี้ 

ยอดรับจํานํารวม 33,300 ราย จํานวนเงิน 850,408,320.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 32,369 ราย จํานวนเงิน 809,720,120.- บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2555 จํานวน  9,069  ราย 
                           จํานวนเงิน                238,378,640.-  บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 26,273,531.- บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 1,867,715.- บาท 
 รวมรายรับ 28,141,246.- บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 4,097,850.28 บาท 
 รายจ่ายประจํา 3,383,586.26 บาท 
 รวมรายจ่าย 7,481,436.54 บาท 
 กําไรสุทธิในปีงบประมาณ 2555 20,562,054.56 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 111,351,000.- บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก 28,649,000.- บาท 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 - เร่ืองประชาสัมพันธ์งานประเพณี เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงท่ีเทศบาลมีกิจกรรมค่อนข้างมาก ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีจากกองงานต่าง ๆ  ไปช่วยกันให้การสนับสนุน โดยมีกําหนดการดังนี้  
  * วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555  แห่ถ้วยพระราชทาน 
  * วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555  ห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา 
  * วันท่ี 26 – 28 พฤศจิกายน 2555  งานลอยกระทง 
  * วันท่ี 7 – 8 ธันวาคม 2555  งานภูมิบุรีศรีระยอง 

 โดยการแห่ถ้วยพระราชทานในปีนี้มีการเปล่ียนแปลงจากปีท่ีผ่านมา คือปีท่ีผ่านมาเราลงเรือและให้เด็ก
เห่เรือ แต่ในปีนี้จะไม่ได้เห่เรือ โดยจะเป็นการเอาวิถีชีวิตของชาวบ้านเข้ามาแทนโดยใช้เรือประมงเล็ก จํานวน 
40 ลํา เพ่ือทําการแห่โดยจะจัดเป็นแถว ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
หน่วยงานละหนึ่งลํา ๆ ละ 5 – 7 คน ส่วนงานภูมิบุรีศรีระยอง จะมีการแถลงข่าวในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2555 ให้ผู้ท่ีจะไปร่วมงานโดยผู้หญิงให้เน้นการแต่งกายด้วยผ้าลูกไม้ ส่วนผู้ชายแต่งกายในชุดเส้ือคอกลม 
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ผ้าขาวม้าเคียนพุง และขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าท่ีมาร่วมงานด้วย หน่วยงานละ 10 คน ส่วนรายละเอียด
อ่ืน ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง  
 - ขณะนี้เข้าหน้าแล้ง ท่านปลัดเทศบาล มอบสํานักปลัดเทศบาล ให้เตรียมเคร่ืองมือเพ่ือรับมือกับภัยแล้ง 
ซ่ึงปัญหาเร่ืองแหล่งน้ําค่อนข้างมีความสําคัญ และให้ไปดูเร่ืองแหล่งน้ําท่ีต้องใช้ด้วย โดยเฉพาะบริเวณโขดปอ
ต้นไม้จะขาดน้ําอยู่หลายวัน และให้ไปดูในเร่ืองของอัคคีภัยด้วยเพราะใกล้เข้าหน้าหนาว 
 - เนื่องจากจะมีการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2555 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน หากหน่วยงานใดมีญัตติท่ีจะนําเสนอให้เตรียมเร่ืองไว้ แต่ยังไม่ได้
กําหนดว่าจะประชุมวันไหน   
 - เร่ืองสายไฟฟ้าท่ีห้อยไม่เป็นระเบียบอยู่บนหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาล ทําให้ดูแล้วไม่สวยงาม 
ท่านปลัดเทศบาล มอบกองช่างให้รีบดําเนินการเอาออกให้หมด 
 - เร่ืองเงินโบนัส มีข่าวมาว่าปีงบประมาณหน้าอาจจะไม่ได้รับ ซ่ึงมาจากข้อสังเกตของ สตง. ขณะนี้มี
การหารือกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่  
 - เร่ือง PA ท่ีเราไม่ได้ทํากับหัวหน้าส่วน โดยจะให้ท่านนายกเทศมนตรีมอบว่าในแต่ละหน่วยงานนั้น
ท่านนายกเทศมนตรีอยากเห็นอะไร ท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี เสนอว่าก่อนจะให้
นายกเทศมนตรีมอบควรให้แต่ละหน่วยงานนําเสนอความคิดเห็นว่าหน่วยงานจะทําอะไรท่ีเป็นเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2556 และนํามาพูดคุยกันในท่ีประชุมเพ่ือหาข้อสรุปอีกคร้ัง  
 - เร่ืองการร่วมพิธีในวันสําคัญต่าง ๆ เห็นควรให้ข้าราชการตั้งแต่ซี 5 ขึ้นไป แต่งชุดขาวเพ่ือไปร่วมงานพิธี 
ในฐานะท่ีเราเป็นข้าราชการ และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

(ปิดประชุม เวลา 12.10 น.) 
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