
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 12/2555 

วันที่  11 ธันวาคม  2555 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
3. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
4. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
5. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
7. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
8. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นางสมร บัวคล้าย แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
13. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
14. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

15. ว่าท่ีร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
16. นายชณินทร์ บรรจงอักษร ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
17. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
18. นายธนวัฒน ์ พ้นช่ัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
19. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
20. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
21. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

22. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
23. นางสายสุนีย์ วาระสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
24. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
25. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
26. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
27. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
28. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
29. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
30. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
4. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล                   (ไปราชการ) 
5. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา       (ไปราชการ) 
6. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 
   บ้านปากคลอง                      (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน  2555 
 - ขอแก้ไขหน้า 2  กังหันน้ําชัยพัฒนา แก้ไขเป็น กังหันน้ําใช้พัฒนา 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - ข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่เทศบาลต้องจ่ายย้อนหลัง (สํานักการคลัง, กองช่าง) 

 - ขณะนี้ท่ีจ่ายอยู่มี 15 มิเตอร์ ในเดือนตุลาคม 2555 คิดเป็นรายจ่ายประมาณ 354,000 กว่าบาท 
ได้แก่ ศูนย์บริการเนินพระ บ่อบําบัดชิมาโตะ ตลาดเทศบันเทิง งานกําจัดขยะ (2 มิเตอร์) ระบบระบายน้ํากองช่าง 
หน้าโรงสีทรงไทย หลังวัดป่าประดู่ น้ําพุเทศบันเทิง ห้องสมุด โรงฆ่าสัตว์ สนามบาสเก็ตบอล และจุดออกกําลัง
กายสนามตระกร้อลานแอโรบิค ซ่ึงเก็บจากยอดรายจ่าย  

ที่ประชุม - มอบกองช่างดําเนินการสํารวจ 

 - เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการทําบัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)  
เร่ืองการทําบัตรประจําตัวประชาชน ปัจจุบันทุกแห่งทําได้แล้ว แต่ยังเป็นระบบเก่าอยู่ ปัจจุบันมีปัญหาเก่ียวกับ
การเบิกวัสดุท่ีจะมาผลิต เนื่องจากจะมีการปรับเปล่ียนเคร่ืองผลิตบัตรใหม่ ซ่ึงระบบใหม่กับบัตรเก่าไม่สามารถใช้
ด้วยกันได้ โดยจะทําการเบิกบัตรเก่ามาใช้ให้หมดก่อน จึงทําให้การเบิกวัสดุ (บัตรเก่า) มีจํานวนจํากัด เพ่ือชะลอ
การจ่ายบัตรใหม่  

 - เรื่องสายไฟฟ้าที่ห้อยไม่เป็นระเบียบอยู่บนหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาล (กองช่าง) 

ที่ประชุม - มอบกองช่างให้ดําเนินการเก่ียวกับสายไฟฟ้าท่ีอยู่บนหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาล ให้เป็น
    ระเบียบเรียบร้อยด้วย  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอํานวยการ 
 - ประธานตรวจโบนัสได้แจ้งแผนการตรวจมาท่ีเทศบาลแล้ว เทศบาลนครระยองจะตรวจในวันท่ี  21 
ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จํานวนเทศบาลท้ังหมดมีอยู่ 30 แห่ง โดยปีนี้ก็จะขอรับ
โบนัสท้ังหมด 25 แห่ง 
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งานขนส่งผู้โดยสาร  
 - รายรับ 184,575 บาท รายจ่าย  105,724.67 บาท  ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 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 2  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 2 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 4 ราย 
     6. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 20 ป้าย 
     7. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 15 แห่ง  
     8. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  3   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย  7 คร้ัง 
     - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 183 คร้ัง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

งานธุรการ  
- มีคณะศึกษาดูงาน 4  คณะ  จํานวน 511  คน 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
-พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                        3 คน 
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                                               1 คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                          - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                         1 คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน                     1 คน 
-พนักงานเทศบาล ลาออก                                                              - คน 
-ลูกจ้างประจําลาออก                                                                   - คน 
-ลูกจ้างประจําเสียชีวิต                  - คน 
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                              - คน 
-พนักงานจ้างลาออก                                                                   4 คน 
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 (ตําแหน่งบริหาร)                                                                     - คน 
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)    - คน 
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-แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                   - คน 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล            138 คน 
     * ลูกจ้างประจํา                  40 คน 
     * พนักงานจ้างท่ัวไป           267 คน 
     * พนักงานจ้างตามภารกิจ    126 คน 
                         รวม          517 คน 
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)      
     * พนักงานครูเทศบาล               258 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               5 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         21 คน 
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รายงานการทําบัตร 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555 

 
 - เร่ืองเพ่ือพิจารณา เนื่องด้วยสํานักปลัดเทศบาล ได้รับหนังสือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (พม. จังหวัด) ถึงประธานสันนิบาตว่าแจ้งขอความร่วมมือในการประชุมประจําเดือนของ
เทศบาล โดยให้เสนอรายช่ือผู้แทนจากเทศบาลนครระยองเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จํานวน 1 ท่าน เพ่ือจะเข้าไปคัดเลือกในระดับจังหวัดอีกคร้ัง และก็ส่งคืน
ให้กับ พ.ม. ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 เรียนท่านประธานพิจารณาคัดเลือกเพ่ือส่งรายช่ือให้ พม. จังหวัด 
ภายในกําหนด โดยมีภารกิจและอํานาจหน้าท่ีคือการบริหารกองทุนของการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
พิจารณาอนุมัติร่างการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ การส่งเสริมจัดทําโครงการ การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์การ และส่งเสริมให้มีการระดมทุน แต่งตั้งคณะทํางาน ท่ีปรึกษา อนุกรรมการ รายงานผลให้
คณะกรรมบริหารกองทุนได้ทราบ และปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

 - ท่านปลัดเทศบาลมอบงานป้องกันให้สํารวจเคร่ืองมือท่ีใช้ปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา      
โดยให้จัดระเบียบให้ดี  

กองวิชาการและแผนงาน 

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 คร้ัง 8 เร่ือง 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  26 คร้ัง 26 เร่ือง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda  จํานวน 1 คร้ัง  
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ  จํานวน 6 แบนเนอร์ 
5. ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ จอประชาสัมพันธ์ จํานวน 10 เร่ือง 
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ฝ่ายนิติการ 
ลําดับ

ท่ี 
เร่ือง ขั้นตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1 สอบสวนข้อเท็จจริง 
1.1 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE 
บริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
พลังงาน 

 
รวบรวมพยานเอกสารเสร็จแล้ว และ
อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง  
(อยู่ในระหว่างเปล่ียนช่ือ
คณะกรรมการ) 

 
30 ธ.ค.55  

  

 1.2 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที 
ฟอร์ท่ัม ออกแบบก่อสร้าง 

อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง จํานวน 5 ปาก 
(อยู่ในระหว่างเปล่ียนช่ือคณะกรรมการ 

25 ธ.ค.55   

 1.3 เทศบาลตําบลจอมพล
เจ้าพระยาก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล จอมพลเจ้าพระยาใน
ท่ีดินของบริษัทน้ําตาลตะวันออก ใน
การนํางบประมาณของข้าราชการไป
ดําเนินการในท่ีดินเอกชน 

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน        
การสอบสวน 
(อยู่ในระหว่างเปล่ียนช่ือ
คณะกรรมการ) 

20 ธ.ค.55   

2 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
นายฉัตรชัย  ชาติสุวรรณ  ถูก
พนักงานสอบสวนจับคดียาบ้า 

 
ทําหนังสือส่งจังหวัด เพ่ือขอความ
เห็นชอบให้ออกจากราชการ อยู่ใน
ระหว่าง 
เข้าอนุกรรมการจังหวัดระยอง 

   

3 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 

      

  3.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาด
เทศบันเทิง 

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการ
สอบสวน 

24 ธ.ค..55   

  3.2 เคร่ืองยนต์เรือสูญหาย จํานวน 
1 เคร่ือง 

สรุปสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว        อยู่ในระหว่างตั้ง
กรรมการสอบวินัย 

15 ธ.ค.55   

4 คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์       
 4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  อยู่ในระหว่างการออกหมายบังคับคดี

ของ   ศาลจังหวัดระยอง   
    

  4.2 คดีนายกู้ชาติ สนิทกลาง (รถชน
เสาไฟฟ้า) 

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกล่ียและ
สืบพยานโจทก์ ในวันท่ี 21 มกราคม 
2556 เวลา 13.30 น. 

    

  4.3 คดีนายนิวัฒน์ ซาเฮ้า (รถชน
เสาไฟฟ้า) 

ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนิวัฒน์ฯ(พนักงาน
อัยการฟ้องวันท่ี 29,30 พ.ย.2555) 
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ลําดับ

ท่ี 
เร่ือง ขั้นตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

  4.4 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชน
เสาไฟฟ้า) 

ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสราวุธฯ 

    

  4.5 คดีนายวัชระ คึมยะราช (รถชน
เสาไฟฟ้า) 

ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ       
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวัชระฯ (พนักงาน
อัยการฟ้องวันท่ี 1 พ.ย.2555) 

    

4 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย       
  4.6 คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู(บริเวณ

ถนนท่าบรรทุก) 
-ศาลนัดฟังคําพิพากษา วันท่ี 20 พ.ย.
55 เวลา 09.00 น. พิพากษาว่า
พยานหลักฐานนายธีระศักดิ์ อินทนู ท่ี 
1 กับพวกรวม  8 คน ไม่อาจรับฟังได้
ว่า ได้ครอบครองในท่ีพิพาทมาก่อน
วันท่ี  1 ธันวาคม 2497 ซ่ึงเป็นวันท่ี
ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ จึงไม่ได้
รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว และถือเป็นท่ีดินของรัฐ การ
เข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็น
การต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินมาตรา 9              นายธีระศักดิ์ 
อินทนู ท่ี 4 กับพวก 8 คน จึงไม่มีสิทธิ
อ้างการครอบครองท่ีผิดกฎหมายยันต่อ
รัฐได้ คําพิพากษาศาลช้ันต้นชอบแล้ว 
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตาม
ศาลช้ันต้น 

    

  4.7 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ 
ละเมิดบริเวณ 
ซอยโชคดี 

อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลา
การบังคับคดี 

    

  4.8 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซชีวภาพ
ระเบิด 
 

ทําขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
ยื่นฟ้องคดีแพ่ง กับบริษัท เจ้าพระยา
ประกันภัย จํากัด แล้ว (พนักงาน
อัยการฟ้องวันท่ี 20 พ.ย.55) 

    

  5. คดีปกครอง 
5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ท่ี 
1  กับพวก  
รวม 167 คน 

 
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์คํา
พิพากษาศาลปกครองระยอง 

    

  5.2 คดีนางสมทรง  ช่วยชาติ (ทุ่ง
โตนด) 

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ของศาลปกครองระยอง 
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ลําดับ
ท่ี 

เร่ือง ขั้นตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

  5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา 
(ตลาดวัดลุ่ม) 

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทําคําให้การ
เพ่ิมเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมส่งอัยการเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง 

    

  5.4 นางวรรณา  ตันเต่งผล (ตลาด
แม่แดง) 

ทําหนังสือรายงานการดําเนินการตลาด    
แม่แดง (ตลาดเทศบาล 4) ไปยังสํานัก
บังคับคดีปกครอง ศาลปกครองแล้ว 

    

  5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการ
ออกโฉนดท่ีดินบริเวณ (ถนนราษฎร์
บํารุง ซอย 15) 
 

อยู่ในระหว่างการปิดประกาศของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง 

    

  5.6 การบุกรุกท่ีชายฝ่ังทะเล ต.
ปากน้ํา 

ได้แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวน 

    

 
งานรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข ์
- ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง  จํานวน 7 เร่ือง ตอบกลับมาแล้ว 5 เร่ือง 

วัน/เดือน/ปี เร่ืองร้องเรียน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 

29 ต.ค.55 แจ้งกล่ินปลาเน่า สํานักการสาธารณสุขฯ ตอบแล้ว 7 พ.ย.55 

29 ต.ค.55 ไฟฟ้าแสงสว่าง กองช่าง ตอบแล้ว 30 ต.ค.55 
31 ต.ค.55 ตอกเสาเข็มสร้างคอนโด กองช่าง ตอบแล้ว 30 ต.ค.55 
14 พ.ย.55 ติดตั้งวงจรปิดและกระจกโค้ง สํานักปลัดเทศบาล ยังไม่ได้ตอบ  
16 พ.ย.55 การฉีดพ่นยาใส่ยุง กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ  

17 พ.ย.55 สอบถามการเก็บขยะของเทศบาล กองวิชาการฯ ตอบแล้ว 22 พ.ย.55 
19 พ.ย.55 สอบถามการจับสุนัขในโรงเรียน กองวิชาการฯ ตอบแล้ว 22 พ.ย.55 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

 - แถลงข่าวส่ือมวลชน เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ร่วมงาน และร่วมรับประทาน
อาหารกัน ณ โรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ระยอง  

 -  การจัดทําปฏิทินเทศบาลนครระยอง ประจําปี 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันท่ี 24 ธันวาคม 2555 
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สํานักการคลัง 
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 - วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง เวลา 10.00 น. สํานักการคลังได้กําหนด
เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือควบคุมจําหน่ายยางรถยนต์ แบตเตอร่ี และอะไหล่ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ จากการซ่อมบํารุง ซ่ึงเร่ืองนี้ได้วางแนวทางปฏิบัติมาแล้ว และละเลยการปฏิบัติมาพอสมควร จึง
เกิดปัญหา ประกอบกับท่านผู้บริหารได้สนับสนุนให้มีห้องเก็บเศษพัสดุเพ่ือรอจําหน่าย เพ่ือแก้ปัญหาให้กับทุก
ส่วนราชการ จึงกําหนดประชุมให้ทราบถึงวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกันในอนาคต ขอความกรุณา
หัวหน้าส่วนราชการได้ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุของทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนโรงเรียนได้แจ้งให้
กองการศึกษาพิจารณาว่าหากประสงค์จะให้ทางสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมให้สําเนาเอกสารท่ีทางสํานักการคลัง
ได้แจ้งไป ส่งไปให้สถานศึกษาทราบด้วย 

 - ตามท่ีได้มอบหมายให้ นายรักษ์สิทธ์ิ  เจริญหิรัญ ยกร่างระเบียบเงินสวัสดิการพนักงานดับเพลิง 
ขณะนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา รบกวนท่านนายกฯ กําหนดวันนัดประชุม
เพ่ือพิจารณาร่างกับผู้ท่ีเก่ียวข้องอีกคร้ัง หลังจากท่ีได้ส่งสําเนาร่างให้ผู้เก่ียวข้องและประชุมเสร็จแล้ว จะทําการ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ สําหรับร่างท่ียกขึ้นมานั้นได้ดําเนินการท้ังในเร่ืองของระเบียบ และเร่ืองของคําร้องขอกู้เงิน 
และสัญญากู้เงิน และโยงไปถึงในเร่ืองของคําส่ัง ท่ีจะกําหนดตัวบุคคลท่ีจะรับผิดชอบท้ังหมด  

กองช่าง 
 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 
52% ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดท่ี 5 จาก 8 งวด 
 - โครงการฟ้ืนฟูเมืองเก่าระยอง ถนนยมจินดา ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 100% 
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 - โครงการปรับปรุภูมิทัศน์ บริเวณป่าชายเลน ผลการดําเนินงานปัจจุบัน 0% เนื่องจากผู้รับจ้างรออายุ
เสาเข็ม 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ระหว่างวันท่ี 1 – 23 พฤศจิกายน 2555 
 * ต่ออายุ    396  ราย 
 * รายใหม่        1  ราย 
   รวมเงิน      146,535 บาท 
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งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 จํานวน 5 เร่ือง 

 1 เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนตุลาคม จํานวน 4 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
  1.1 กรณีนายวิชาญ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 12/13 ถนนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากน้า ได้รับความ
เดือดร้อนเร่ืองกล่ินเหม็นน้ําเสียจากการต้มปลาบริเวณปากซอย 3 ถ.สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ํา  

 * เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของแผงตากปลาให้กลบร่องทรายท่ีอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีพักอาศัย ภายใน 7 วัน 
และจากการติดตามตามคําแนะนําพบว่า เจ้าของแผงตากปลาได้งดปล่อยน้ําเสียลงในร่องทรายดังกล่าวแล้ว   
ทําให้เหตุรําคาญได้รับการแก้ไข และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลนครระยองและผู้ร้อง
ทราบแล้ว 
  1.2 กรณีนายสมาน มากศิริ ประธานชุมชนสองพ่ีน้อง ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อนจากแสงไฟสัญญาณเตือนและกล่ินเหม็นจากการปล่อยน้ําเสียจากร้านศรีตรังบูรพา ตั้งอยู่ริมถนน
สุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน 
 * จากการตรวจสอบและสอบถามประชาชนข้างเคียงทราบว่า บริเวณหน้าร้านมีแสงสว่างน้อย ทําให้เกิด
อุบัติเหตุเฉี่ยวชนบ่อยคร้ัง เจ้าของร้านจึงต้องนําไฟสัญญาณเตือนสีเหลือง จํานวน 1 ดวง มาตั้งเพ่ือระวังเหตุ 
ในช่วงเวลา 17.00-23.00 น. และจะเก็บเข้าร้านทุกวัน  

 * การปล่อยน้ําเสียออกสู่พ้ืนท่ีรกร้างด้านหลังร้าน จะล้างเฉพาะอุปกรณ์ทาครัวบางส่วน ส่วนภาชนะ
ส่วนใหญ่จะนามาล้างด้านหน้าร้าน ซ่ึงมีการกรองเศษอาหารก่อนปล่อยออกสู่รางระบายน้ําสาธารณะ จากการ
ตรวจสอบไม่พบกล่ินเหม็น หรือร่องรอยของเศษอาหารตกค้างท้ังด้านหน้าและด้านหลังร้าน และได้แจ้งผลการ
ดําเนินการให้ประธานชุมชนทราบแล้ว 
  1.3 กรณีนายสมาน คําประสิทธิ (ขายของในตลาดเทศบันเทิง) ได้รับความเดือดร้อนจากการ
เปิดโทรทัศน์ส่วนกลางของตลาดเทศบันเทิงเสียงดัง 
 * จากการสอบถามประธาน-กรรมการตลาด พ่อค้า-แม่ค้า ภายในตลาดบริเวณท่ีมีการติดตั้งโทรทัศน์
ยินยอมให้มีการติดตั้งและเปิดโทรทัศน์ท่ีบริเวณดังกล่าว เพราะใช้ฉายภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย และประธาน
แจ้งว่าได้ขออนุญาตจากท่านนายกฯ แล้ว เจ้าหน้าท่ีจึงแนะนําให้ควบคุมระดับเสียงไม่ให้ดังกว่าท่ีทําการทดสอบ
เสียง เพ่ือไม่ให้รบกวนพ่อค้า-แม่ค้าท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว 
  1.4 กรณี ส.ท.อนุสรณ์ สุรนารถ รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง
และกล่ินเหม็นจากการหล่อปูน ซ่ึงสถานท่ีดังกล่าวตั้งอยู่เลขท่ี 20/3 ถ.สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ํา  
 * เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของสถานท่ีดังกล่าวดังนี้ 
 * ให้เปล่ียนเวลาทางานจาก 05.00 น. เป็น 07.00 น. เพ่ือลดการรบกวนเวลาพักผ่อน  
 * ให้ฉีดน้ําพรมท่ีพ้ืนเพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะทํางาน  
 * ขึงแสลนป้องกันฝุ่นละอองด้านท่ีติดกับบ้านพักอาศัยของประชาชน (ติดตามผลต่อ )เจ้าหน้าท่ีได้แจ้ง
ผลการดําเนินการให้ ส.ท.อนุสรณ์ ทราบแล้ว 
 2. เร่ืองร้องเรียนติดตามจากเดือนตุลาคม จํานวน 1 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 * กรณีนางชัชฎา อมรทัศนสุข บ้านพักอาศัยเลขท่ี 109 ซอย 9 ถนนสัมฤทธ์ิ ตําบลปากน้า ได้รับความ
เดือดร้อนเร่ืองเสียงดังจากการทําปลาของบ้านข้างเคียง 
 * เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้เจ้าของสถานท่ีดังกล่าวให้ทําท่ีปิดปากบ่อน้ําบาดาล เพ่ือช่วยลดเสียงดังจากเคร่ือง
สูบน้ํา ภายใน 10 วัน และให้ควบคุมการโยนลังปลาไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงในยามวิกาล 
จากการติดตามผลเจ้าของสถานท่ีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามตําแนะนําแล้ว  
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ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
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 - บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลาง
น้ํา ให้กับเทศบาลนครระยองวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 รูปแบบอาคารเป็นอาคารช้ันเดียว ประกอบด้วย 3 
ห้อง ได้แก่ 
 * ห้องท่ี 1 ห้องแสดงนิทรรศการ นาเสนอเก่ียวกับความเป็นมาของโครงการ โมเดลแสดงพ้ืนท่ีป่าชาย
เลน นําเสนอประวัติพระเจดีย์กลางน้ํา 
 * ห้องท่ี 2 ห้องแสดงนิทรรศการความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับป่าชายเลน 
 * ห้องท่ี 3 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 

 - บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ส่งมอบและเปิดหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติฯณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบ
นิเวศป่าชายเลน ชุมชนสมุทรเจดีย์ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 รูปแบบโครงการฯ ประกอบด้วย 
 * หอชมวิว 1 จุด เป็นอาคาร คสล. ทรงสามเหล่ียม 11 ช้ัน กว้าง 8 เมตร สูง 22.10 เมตร 
 * สะพานเดินศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่จุดทางเข้าถึงหอชมวิว ความยาว 400 เมตร 
 * จุดรวมพลหรือจุดพักชมวิว 1 จุด 

งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนพฤศจิกายน 2555 ในเขตเทศบาลนครระยอง 

 

กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการคัดกรองพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อในครอบครัวผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  
 1.1 ดําเนินการคัดกรองความเส่ียงโรคเร้ือรังเชิงรุก ในชุมชน จํานวน 29 ชุมชน ระยะเวลา  
ดําเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2555 –31 ธันวาคม 2555  
  1.1.1 ผลการดําเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2555 คัดกรองได้ 8 ชุมชน 1,973 คน  
  1.1.2 ส่งต่อผู้มีความเส่ียงโรคเบาหวาน เข้ารับการรักษาท่ีคลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 4 ราย  
  1.1.3 ส่งต่อผู้มีความเส่ียงโรคความดันฯ เข้ารับการรักษาท่ีคลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 5 ราย  
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 1.2 คัดกรองสุขภาพจิต จํานวน 1,973 คน  

2. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 775 คน 

 4. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง  
  4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนฯ วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 เพ่ือพิจารณา
กล่ันกรองโครงการ จํานวน 10 โครงการ เป็นเงิน 518,300 บาท  
  4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในท่ี 31 ตุลาคม 2555 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ จานวน 9 โครงการ เป็นเงิน 477,400 บาท 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง 
 - ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน อสม.วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555ณ ศาลาประชาคม เทศบาล
นครระยอง  
 - กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
  * จํานวนประชาชนท่ีได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
ท้ังหมด จํานวน 61/72 คน/คร้ัง 
   1. หญิงตั้งครรภ์ จํานวน 1 คน 
   2. มารดาหลังคลอด จํานวน 22/31 คน/คร้ัง 
   3. เด็กอายุ 0-5 ปี จํานวน 5 คน 
   4. ส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน จํานวน 8 คน 
   5. ผู้พิการ จํานวน 1 คน 
   6. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง จํานวน 24/26 คน/คร้ัง 
 - โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
  * ตรวจสุขภาพนักเรียนช้ัน ป.1 – ป.4  โรงเรียนอนุบาลระยอง จํานวน 2,014 คน 
 - โครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติในนักเรียน 
  * ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องหลักเมือง  สํานักงานเทศบาลนครระยอง ได้มอบ
แว่นสายตาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ 14 แห่ง จํานวน 127 คน 
 - วิทยากรรับเชิญสอนสุขศึกษานักเรียน เร่ือง การแปรงฟันและการย้อมสีฟันด้วยตนเอง 
  * วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม
พล มีนักเรียนแกนนํา อย.น้อย เข้ารับฟังการบรรยาย จํานวน 30 คน 

งานสุขาภิบาลอาหาร  
 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร(CFGT) 
ลงพ้ืนท่ีคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ (เทศบาลชวนชิม) พร้อมช้ีแจงรายละเอียด จํานวน 4 แห่ง ดังนี้  
  1. ร้านครัวราษฎร์บํารุง ประเภทอาหารตามส่ัง  
  2. ร้านครัวเอก ประเภทอาหารตามส่ัง  
  3. ร้านโสภาก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น ประเภทก๋วยเตี๋ยว  
  4. ร้านครัวใต้แม่นิด ประเภทข้าวแกงใต้ 
 2. ลงพ้ืนท่ีต่ออายุป้าย CFGT สถานประกอบการจาหน่ายอาหารท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
มาตรฐานด้านกายภาพ-ชีวภาพ ผลการดําเนินงานต่ออายุป้ายท้ังหมด จํานวน 270 ร้าน แยกเป็นดังนี้  
  1. ร้านอาหาร จํานวน 109 แห่ง 
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 3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจและสนับสนุนถังดักไขมันให้สถานประกอบการจําหน่ายอาหาร (ร้านใหม่) ท่ีเข้าร่วม
โครงการ CFGT ท่ียังไม่มีถังดักไขมันผลการดําเนินงาน ดังนี้  
  1. ร้านอาหาร จํานวน 15 แห่ง  
  2. แผงลอยจําหน่ายอาหาร จํานวน 4 แห่ง 
 4. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่แกนนาเครือข่าย อย.น้อยในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล ครูและนักเรียน จํานวน 20 คน พร้อมฝึกปฏิบัติจริง 
 5. ลงพ้ืนท่ีสํารวจตู้ยาพร้อมยาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เพ่ือสนับสนุนตู้ยาพร้อมยา         
จํานวน 2 โรงเรียน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จํานวน 2 ตู้ ได้แก่  
  1. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
  2. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล 

1. ผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน 5,345 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
 * คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน   3,690 ราย  คิดเป็นร้อยละ 69.03 
 * ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน      496 ราย  คิดเป็นร้อยละ 9.28 
 * ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน   1,159 ราย  คิดเป็นร้อยละ 21.69 
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
 * คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,795 ราย นอกเขต 895 ราย 
 * ศูนย์บริการฯ ปากน้า ในเขต    475 ราย นอกเขต   21 ราย 
 * ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 1,109 ราย นอกเขต   50 ราย 
  รวม  ในเขต 4,379 ราย นอกเขต 966 ราย 

  คิดเป็นร้อยละ ในเขต 81.92 นอกเขต 18.08 
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 -23-

กองการศึกษา 

 - ไม่มี 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

 - วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ชมห่ิงห้อยและความสมบูรณ์ของป่าชายเลน โดยคณะทํางานศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว ร่วมสํารวจป่าชายเลนกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนระยอง  
 - วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนท่ีมีปัญหาทางสายตาได้รับมอบแว่นตาจากโครงการของ
เทศบาลนครระยอง  มอบโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา  
 - ร่วมแถลงข่าวงานภูมิบุรี 
 - วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 เชฟรอนมอบทุนการศึกษา 
 - วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิสว่างพรกุศลมอบข้าวสารนักเรียนยากจน 
 - วันท่ี 26-28 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกิจกรรมลอยกระทง 
 - ร่วมกิจกรรมห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา 
 - ร่วมงานวัดปากน้ํา ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
 - วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 2555  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 - วันท่ี ๓ ธันวาคม 2555 จัดกิจกรรมวันพ่อ 
 - วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2555 ร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - ไม่มา 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 -   โรงเรียนมีปัญญาหาเร่ืองบุคลากรครูมีไม่เพียงพอ คือขณะนี้ขาดครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์       
จํานวน 4 คน แก้ไขเบ้ืองต้นโดยให้เกล่ียครูแต่ละโรงเรียนมาช่วยสอน 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - ผู้อํานวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเรียนดี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
ในวันศุกร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2555  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - นักฟุตซอลหญิง โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬา
นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “พระรส เมรีเกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 - ผู้อํานวยการสถานศึกษามอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านสายตา ซ่ึงได้รับจากเทศบาล
นครระยอง ในวันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2555  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - ผู้บริหารและคณะครูร่วมแถลงข่าวงาน “ภูมิบุรี ศรีระยอง คร้ังท่ี 8” ในวันศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 
2555  ณ ลานหน้าห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง 
 - ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 
2555กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระหว่างวันท่ี 15 -17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 
 - ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทางหลวง 
วันอาทิตย์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) 
 - ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างเว็ปไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันท่ี 19 – 24 
พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ IT ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
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 - กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน 
2555 
 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจําปี 2555 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - ผู้บริหารและคณะครูร่วมแห่ถ้วยประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในวันจันทร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 
 - ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา 
2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันท่ี 26 - 28 พฤศจิกายน 25 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 
 - ผู้อํานวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนในระดับช้ัน ป.1 - ป.3 ท่ีได้รับ
รางวัลชมเชยและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ในรอบเจียระในเพชรในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 5 
 - ผู้บริหารและคณะครูร่วมลงเรือแห่ผ้าห่มพระเจดีย์กลางน้ํา ในวันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 
ณ พระเจดีย์กลางน้ํา จ.ระยอง 
 - คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2555 ระหว่างวันท่ี 26 – 28 
พฤศจิกายน 2555  ณ สวนศรีเมือง  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2555 แสดงโชว์ในงานเล้ียงประจําปี บริษัทอิเลคโทรลักซ์ ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยี ไออาร์พีซี 
 - 8 พฤศจิกายน 2555 กฐินวัดตรีรัตนาราม 
 - วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 บริษัท มูบาดาลา (ประเทศไทย) จํากัด และสมาคมประมงมอบ
ทุนการศึกษา 
 - วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 ร่วมงานฉลองปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แด่ พระครูวิสุทธิสารโสภิต ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
 - วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ร่วมแถลงข่าวงานภูมิบุรีศรีระยอง  
 - วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน  
 - วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ร่วมพิธีแห่ถ้วยพระราชทานแข่งขันเรือยาวฯ 
 - วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกิจกรรมพิธีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ํา 
 - วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ร่วมงานวันลอยกระทง 
 - วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 – 1 ธันวาคม 2555 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี นักเรียนช้ัน ป.4 – ป.6 
ณ ค่ายลูกเสือกองพันทหารส่ือสาร จังหวัดชลบุรี 
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 - โรงเรียนท่ีเข้าพักในงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  คร้ังท่ี  62”  ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 
 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาประเมินโครงการสร้างสุขท่ีโรงเรียนเป็นต้นแบบของเร่ืองรักการ
อ่านของกรมฯ ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ คาดว่าจะประกาศผลในเดือนมกราคม 2556  
 - การแข่งขันคนแก่ง ในกลุ่มสาระสังคม ท่ีปีท่ีแล้วโรงเรียนได้เหรียญทองแดงมา  ปีนี้เข้ารอบสุดท้าย 
25 คน  
 - วันพ่อ มีการบวชเณร จํานวน 49 รูป  
 - กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะของสถานธรรมช่ือหมิง ของคุณสุภัทรา  
 - กิจกรรมวันพ่อ จัดในวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 มีการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทําพิธี
ในช่วงเช้า โดยการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีประพฤติดี เรียนดี ช่วยกิจกรรมของโรงเรียน และสร้าง
ช่ือเสียงให้กับโรงเรียนและเทศบาล จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท  ให้รางวัลนักเรียนท่ีเรียงความเร่ือง    
ใครคนหนึ่งทําเพ่ือเราท้ังชีวิต เป็นการเทิดพระเกียรตินายหลวง จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เรียงความ
เร่ืองจดหมายถึงพ่อ จํานวน 5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินรางวัลท้ังส้ิน จํานวน 5,000 บาท  
ขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการสํานักการคลัง นางก่ิงแก้ว  ถนอมถิ่น ท่ีมอบทุนการศึกษาในส่วนนี ้
 - งานศิลปหัตถกรรมโรงเรียนไปจัดบูท เร่ืองเทิดพระเกียรติ และพระมหาชนก โดยใช้วิธีการแกะสลัก 
โดยนําผลงานในวันลอยกระทงไปแสดง  
 - วันท่ี 25 ธันวาคม 2555 จัดงานก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 4 ปี มีการเล้ียงพระเพล และจัดหา
ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน  ได้แก่    
   * กลุ่มท่ี 1 ประพฤติดี  ยากจน 
   * กลุ่มท่ี 2 เรียนดี ประพฤติดี  
   * กลุ่มท่ี 3 ช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยเหลือกิจกรรม และสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน  
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กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 -  วันท่ี 13  เดือนพฤศจิกายน 2555 เลือกตั้งประธานชุมชนข้างอําเภอ-ทางไผ่ ผลการเลือกตั้ง  
นายใจเก้ือ  ธนาภรณ์  ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนข้างอําเภอ-ทางไผ่  
 - วันท่ี 4 เดือนธันวาคม 2555 เลือกตั้งประธานชุมชนก้นปึก-ปากคลอง ผลการเลือกตั้ง  
นายประเสริฐ  ทรงศิลป์  ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนก้นปึก-ปากคลอง  
 - วันท่ี 6 เดือนธันวาคม 2555 เลือกตั้งประธานชุมชนมุสลิม-ปากคลอง ผลการเลือกตั้ง  
นายอดิศักดิ์  จิตต์เรืองรอง  ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนมุสลิม-ปากคลอง  

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 1 เทศบาลนครระยอง วันท่ี 20-22 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดเพชรบุรี,
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2555) 

ยอดรับจํานํารวม 2,952 ราย จํานวนเงิน 77,751,400.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,774 ราย จํานวนเงิน 73,871,900.- บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 9,388 ราย จํานวนเงิน 249,153,040.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 2,347,008.25 บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 317,310.- บาท 
 รวมรายรับ 2,664,318.25 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 465,196.75 บาท 
 รายจ่ายประจํา 746,383.87 บาท 
 รวมรายจ่าย 1,211,580.62 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,452,737.63 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 118,681,000.- บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก 21,319,000.- บาท 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 - ขณะนี้ในเขตเทศบาล ไฟนับถอยหลังติดไม่ท่ัวถึง และส่วนชํารุดเสียหาย มอบสํานักปลัดเทศบาลไปดูเร่ืองนี้ด้วย  
 - บริเวณโค้งระยองรามา โดนชนบ่อย ทําให้กระถางคอนกรีต ต้นไม้ เกิดการชํารุดเสียหาย มอบกองช่าง
ให้รีบดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีดี และดูสวยงาม 
 - ฝากผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสํานัก ให้กําชับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเก่ียวกับ
การเซ็นช่ือลงเวลามาปฏิบัติงาน โดยคนท่ีเซ็นช่ือใต้เส้นแดงถือว่ามาสายท้ังหมด  
 เร่ืองการแต่งกายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาแนะนําและ
ตักเตือนในเร่ืองของความเหมาะสม โดยให้แต่งกายให้สุภาพ หากเป็นกางเกงให้ใส่สีดํา และผู้ชายใส่เส้ือเช้ิตให้
ทับในกางเกง ห้ามใส่รองเท้าแตะ 
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 -  ฝากทุกหน่วยงานท่ีจะยืมเงินงบประมาณ เช่นจะให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปราชการ ขอให้ช่วยดู
ด้วยว่าถึงเวลาเม่ือไร เนื่องจากว่าท่ีผ่านมาเคยมีว่าจะเดินทางไปราชการแล้วแต่เช็คยังไม่ได้เซ็น ทําให้ผู้ท่ีเดินทาง
ไปเดือดร้อน และทางสํานักการคลังต้องโอนเงินเข้าบัญชีเขาเพ่ือให้เขากดเงิน ซ่ึงบางคร้ังมีหลายช่วง หากได้รับ
คําส่ังแล้ว ให้ทําฎีกาได้เลย ซ่ึงเม่ือถึงเวลาสํานักการคลังก็จําเบิกจ่ายให้ ไม่ใช่เฉพาะการไปราชการ เร่ืองอ่ืนก็ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน  

(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


