รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 8 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
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20.
21.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นายมานพ
นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายนิวัติ
นายสุธน
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายเจตน์
นางศิวนันท์
นางสุนิสา
นางสาวอารี
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นายชณินทร์
นายรักษ์สิทธิ์
นายธนวัฒน์
นางสุจิตรา
นางสาวลักขณา
นางซ่อนกลิ่น
นางผ่องศรี
นายดุสิต
นางสายสุนีย์
นางกรชวัล
นางสาวอรุณรัตน์
นางอภิญญา
นายชาคริต
นางสาวกนก
นางสาวกัลยรัชต์

วาจาสิทธิ์
อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
กล่อมแก้ว
ซื่อประเสริฐ
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
ศรีสุขโข
กุลจิรชัยวัฒน์
ร่มรื่น
แดงอุทัย
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
เวชกามา
บรรจงอักษร
เจริญหิรัญ
พ้นชั่ว
อิ่มสว่าง
คุนรี
ชูเชิด
ปิยะยาตัง
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
อุตรมาตย์
เอี่ยมสําอาง
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์

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

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

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

-235.
36.
37.

นางสาวฐปนีย์
นางสาววิลาวรรณ
นางกุลยา

โสภณ
นาถาบํารุง
กุลรัตน์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ

ศุภโชคชัย
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กําจร
นันตติกูล
สมบัติศรี

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวรวิทย์
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายมนตรี
นายฉัตรนุชัย

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 184,393 บาท รายจ่าย 104,428.55 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.93 บาท ในปีงบประมาณ 2556 งานขนส่งมีงบลงทุน จํานวน 2 โครงการ คือ
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีขนส่ง เป็นเงิน 400,000 บาท
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่ง เป็นเงิน 350,000 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 2 ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 4 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 5 ราย
6. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 72 ป้าย

-37. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 3 แห่ง
8. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 2 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน 1 ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 19 ครั้ง
- งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 185 ครั้ง
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงการกําหนดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) หลั ก สู ต รฝึ ก ทบทวนและศึ ก ษาดู ง าน ระหว่ า งวั น ที่ 16 – 19 มกราคม 2555 โดยฝึ ก อบรมที่
ศูนย์บริการความปลอดภัยดับเพลิงและกู้ภัย บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และศึกษาดูงานที่จังหวัดลพบุรี
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน แบ่งออกเป็น อปพร. จํานวน 65 คน ผู้บริหาร/
สท./ พนักงานเทศบาล จํานวน 15 คน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 7 คณะ จํานวน 1,127 คน
- จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 เขตที่ 1
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณพื้นที่ว่างหลังโรงแรมสตาร์
งานการเจ้าหน้าที่
-พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
-พนักงานเทศบาล ลาออก
-ลูกจ้างประจําลาออก
-ลูกจ้างประจําเสียชีวิต
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
-พนักงานจ้างลาออก
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
-แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
139 คน
* ลูกจ้างประจํา
40 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
273 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
122 คน
รวม
574 คน

- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
7 คน
7 คน
- คน
- คน
- คน

-4อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
* พนักงานครูเทศบาล
245 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
5 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
12 คน
รวม
262 คน
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจําเดือน ธันวาคม 2555
สถิติทางการทะเบียนราษฎร
ชาย
หญิง
จํานวนประชากร
23,368
31,689
- ประชากรตําบลท่าประดู่
9,364
10,661
- ประชากรตําบลเชิงเนิน
10,290
11,571
- ประชากรตําบลปากน้ํา
4,501
4,809
- ประชากรตําบลเนินพระ
4,213
4,648
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
18,074
21,856
หลังคาเรือน
การเกิด
243
245
การตาย
100
73
การย้ายเข้า
119
166
การย้ายออก
269
265
การแก้ไขรายการบุคคล
49
110
รับคําร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31)
รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขรายการและรับคําร้อง (ท.ร.31)

รวม
60,057
20,025
21,861
9,310
8,861
39,930
31,356
488
173
285
534
159
71
1,710

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

ชาย

หญิง

รวม

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
และติดตั้งเครื่องใหม่ทั้งสํานักงาน
จึงยังไม่มีรายงานจากส่วนกลาง

- มีการรับโอนพนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหน่งที่เทศบาลนครระยอง เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
จํานวน 1 ราย ซึ่งได้มีการแจ้งในที่ประชุมสภากาแฟทราบแล้ว และเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งในวันนี้เพื่อ

-5ติดต่อประสานงาน คือ รับโอน นางสุจิตรา อิ่มสว่าง ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7 จากเทศบาล
ตําบลจอมพลเจ้าพระยา อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มารับดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับ 7
สํานักปลัดเทศบาล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
- แจ้ งประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจัง หวัด ระยอง หรือ กทจ. ได้ มีมติเห็ นชอบประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาให้ทราบและถือปฏิบัติ
- หลักเกณฑ์เกี่ย วกับการลาของพนักงานเทศบาลเพิ่มเติม พ.ศ.2555 ซึ่ง เดิมการลามี 9 ประเภท
ประกอบด้วย ลาป่วย/ ลาคลอดบุตร/ ลาพักผ่อน/ ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์/ ลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล/ ลาไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน/ ลาไปปฏิบัติงานในองค์กร
ระหว่างประเทศและการลาติดตามคู่สมรส
สําหรับหลักเกณฑ์ใหม่การลามี 11 ประเภท คือเพิ่มจากเดิม 2 ประเภท คือ
* ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (โดยชอบด้วยกฎหมาย) ซึ่งลาครั้งหนึ่งติดต่อกัน
ไม่เกิน 15 วันทําการ
* ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หมายถึง พนักงานเทศบาลที่ได้รับอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่จนทําให้ตกเป็นผู้
ทุพพลภาพหรือพิการ และมีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การลาครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องไม่
เกิน 12 เดือน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 9
หลักเกณฑ์ที่เ พิ่มเติมในการสอบคั ดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติ เป็นบริหารในตําแหน่งนั ก
บริหารงานเทศบาล 6 (หมายถึงปลัดเทศบาล/ รองปลัดเทศบาล) คุณสมบัติคือ
1) ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ํากว่าระดับ 6 ทุกสายงาน และ
2) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหน้าที่ของเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานที่ กท. กําหนด
สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสอบคัดเลือกในตําแหน่งนี้ ให้ใช้บังคับต่อไปอีกหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ
คือต่อไปการสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักบริหารงานเทศบาล ผู้ที่จะสมัครสอบต้องดํารงตําแหน่งบริหารเท่านั้น
กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 14 ครั้ง 14 เรื่อง
2 .ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 18 ครั้ง 18 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 ครั้ง
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 6 แบนเนอร์
5. ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ จอประชาสัมพันธ์ จํานวน 11 เรื่อง

-6ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่
1

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

สอบสวนข้อเท็จจริง
1.1 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร รวบรวมพยานเอกสารเสร็จแล้ว และ
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน
อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

30 ม.ค.56

(อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการ)
1.2 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคลที่
ออกแบบก่อสร้าง
เกี่ยวข้อง จํานวน 5 ปาก

25 ม.ค.56

(อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการ)
1.3 เทศบาลตําบลจอมพลเจ้าพระยา
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
จอมพลเจ้าพระยาในที่ดินของบริษัทน้ําตาล
ตะวันออก ในการนํางบประมาณของ
ข้าราชการไปดําเนินการในที่ดินเอกชน
2

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน

20 ม.ค.56

การสอบสวน
(อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการ)

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
2.1 นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงาน ทําหนังสือส่งจังหวัด เพื่อขอความ
สอบสวนจับคดียาบ้า
เห็นชอบให้ออกจากราชการ อยู่ใน
ระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัด
ระยอง
2.2 นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดียาเสพติด (ยาไอซ์)

3

อยู่ในระหว่างทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อ
ขอความเห็นชอบให้ออกจากราชการไว้
ก่อน

สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
3.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาดเทศ
บันเทิง

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการ
สอบสวน

24 ม.ค.56

3.2 เครื่องยนต์เรือสูญหาย
จํานวน 1 เครื่อง

สรุปสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
คํานวณค่าเสื่อมของงานป้องกันฯ และ
อยู่ในระหว่างตั้งกรรมการสอบวินัย

15 ม.ค.56

-7ลําดับที่
4

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

อยู่ในระหว่างการออกหมายบังคับคดี
ของศาลจังหวัดระยอง

4.2 คดีนายกู้ชาติ สนิทกลาง (รถชนเสา
ไฟฟ้า)

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ยและ
สืบพยานโจทก์ ในวันที่ 21 มกราคม
2556 เวลา 13.30 น.

4.3 คดีนายนิวัฒน์ ซาเฮ้า (รถชนเสาไฟฟ้า) ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ยและ
สืบพยานโจทก์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2556 เวลา 13.30 น.
4.4 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชนเสาไฟฟ้า) ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสราวุธฯ

4

4.5 คดีนายวัชระ คึมยะราช (รถชนเสา
ไฟฟ้า)

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ยและ
สืบพยานโจทก์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2556 เวลา 13.30 น.

4.6 คดีบอลลูนระเบิด

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ยและ
สืบพยานโจทก์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2556 เวลา 13.30 น.

คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
4.7 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู (บริเวณถนน -ศาลนัดฟังคําพิพากษา วันที่ 20 พ.ย.
55 เวลา 09.00 น. พิพากษาว่า
ท่าบรรทุก)
พยานหลักฐานนายธีระศักดิ์ อินทนู ที่ 1
กับพวกรวม 8 คน ไม่อาจรับฟังได้ว่า
ได้ครอบครองในที่พิพาทมาก่อนวันที่ 1
ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็นวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว และถือ
เป็นที่ดินของรัฐ การเข้ายึดถือ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 นายธี
ระศักดิ์ อินทนู ที่ 4 กับพวก 8 คน จึง
ไม่มีสิทธิอ้างการครอบครองทีผ่ ิด
กฎหมายยันต่อรัฐได้ คําพิพากษาศาล
ชั้นต้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

-8ลําดับที่

เรื่อง
4.8 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ละเมิด
บริเวณซอยโชคดี

ขั้นตอนการดําเนินการ
อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลา
การบังคับคดี

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

อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์คํา
พิพากษาศาลปกครองระยอง

5.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด)

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองระยอง

5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา
(ตลาดวัดลุ่ม)

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทําคําให้การ
เพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่งอัยการเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง

5.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) ทําหนังสือรายงานการดําเนินการตลาด
แม่แดง (ตลาดเทศบาล 4) ไปยังสํานัก
บังคับคดีปกครอง ศาลปกครองแล้ว
5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออก
โฉนดที่ดินบริเวณ (ถนนราษฎร์บํารุง
ซอย 15)

อยู่ในระหว่างการปิดประกาศของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง เพื่อหาผู้
คัดค้านในที่ดินแปลงดังกล่าว

5.6 สวนสาธารณะสองพี่น้อง (สวนสิริกิติ์) อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ศาลปกครอง
สูงสุด (มีคําพากษาของศาลปกครอง
ชั้นต้น ว่าที่ดินบริเวณ นส.3 ก เลขที่
5632 ออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์
ซึ่งไม่สามารถออก นส.3 ก ได้

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

-9งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
-ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 7 เรื่อง ตอบกลับมาแล้ว 4 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การดําเนินการ

หมายเหตุ

กองช่าง

ตอบแล้ว

3 ม.ค.56

สํานักปลัด

ตอบแล้ว

3 ม.ค.56

กองช่าง

ตอบแล้ว

3 ม.ค.56

กองวิชาการฯ

ตอบแล้ว

10 ธ.ค.55

13 ธ.ค.55 ขอบคุณมาก

กองช่าง

ยังไม่ได้ตอบ

17 ธ.ค.55 ช่วยตรวจสอบการขุดทรายที่ ถนนทางไผ่ 4

กองช่าง

ยังไม่ได้ตอบ

22 ธ.ค.55 ฝาท่อเหล็กบนเส้นปากน้ํา (ได้โปรดมาลองดูค่ะ)

กองช่าง

ยังไม่ได้ตอบ

29 พ.ย.55 ไฟทาง ซอย 5 เสีย
4 ธ.ค.55 สัญญาณไฟจราจรสี่แยกหลังแหลมทองเสีย
9 ธ.ค.55 เรื่องผิวถนนชํารุดในซอยรองผ่อง
10 ธ.ค.55 สนามเทนนิสสวนศรีเมือง

สํานักการคลัง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. การจัดสรรภาษี ประจําปี 2556
สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
1. ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2555
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2.2 ค่าเช่าที่พัก
2.3 ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
2.4 ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ (เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายแล้ว
เดินทางไปราชการไม่ได้)
3. บุคคลที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คือ “เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประกอบด้วย คน 4 กลุ่ม คือ
1. ฝ่ายการเมือง นายก รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก และ สท.
2. ฝ่ายข้าราชการประจํา ตั้งแต่ปลัด อปท. ถึงลูกจ้าง
3. บุคคลที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ อปท.
4. บุคคลที่ อปท. เป็นผู้สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ อปท.
4. การไปราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไปได้ 2 วิธีคือ
4.1 ขออนุญาตผู้มีอํานาจตามระเบียบไป
4.2 ผู้มีอํานาจตามระเบียบเป็นผู้สั่งให้ไป
แต่สําหรับบุคคลที่ อปท. สั่งให้ไปทํางาน อปท. ต้องออกคําสั่งใช้อย่างเดียว เช่น อสม.
บุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิมาขอผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ว่าจะขอไปราชการที่ใด เรื่องอะไร

-105. ผู้มีอํานาจตามระเบียบนี้ มี 3 คน
5.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับนายก กับประธานสภา ยกเว้นกรณีที่ไม่ต้องขอผู้ว่าราชการจังหวัด
(1) มท.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้นายกหรือประธานสภา
ไปราชการที่ใดก็ตาม
(2) กรณีเดินทางไปราชการในจังหวัดใกล้เคียงไปกลับไม่เกิน 24 ชั่วโมง เพียงแต่ให้รายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และถ้าจะไปต่างประเทศต้องขอล่วงหน้า 30 วัน
5.2 นายก สําหรับ รองนายก /เลขานุการนายก/ที่ปรึกษา / ปลัด อปท. ถึง ลูกจ้าง รวมกับ
สั่งใช้บุคคลอื่น เช่น อสม. อปพร. ซึ่งคําสั่งต้องระบุว่าให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของ อปท.
5.3 ประธานสภา สําหรับ สมาชิกสภาและต้องมีคํารับรองจากนายก ว่ามีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
6. การเดินทางไปราชการ มี 4 ประเภท คือ
6.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว มีกําหนดเวลา ครบกําหนดแล้วต้องกลับมารายงาน
ตัวทําหน้าที่ต่อที่เดิม แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
(1) การไปราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงาน
(2) การไปสอบคัดเลือก
(3) การไปช่วยราชการ รักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่ง
6.2 การไปราชการประจํา คือ การย้ายไปทํางานกับหน่วยงานแห่งใหม่ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
(1) ตนเอง
(2) บุคคลในครอบครัว เบิกได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
(3) ผู้ติดตาม เบิกได้เฉพาะค่าที่พัก ค่าพาหนะ กรณี ซี 6 ลงมาสามารถมีผู้ติดตาม ได้ 1 คน
ซี 7 ขึ้นไปได้ 2 คน
6.3 การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ภูมิลําเนาเดิม หมายถึงที่ที่ไปบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก หากไป
ลาออกจากราชการหรือปลดเกษียณ หรือถูกสั่งพักราชการ ถ้าประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ก็มีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการไปราชการประจําทุกอย่าง ยกเว้น เบี้ยเลี้ยง ที่เบิกไม่ได้
6.4 การไปราชการต่างประเทศ เป็นการไปชั่วคราว เพราะ อปท. ไม่มีสํานักงานประจํา ประจําอยู่ใน
ต่างประเทศ
7. การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้พาหนะประจําทาง และเบิกค่าใช้จ่ายโดยประหยัด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ ซี 6
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีสิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ตามเงื่อนไข เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต่ํากว่า ซี 6 ไม่มีสิทธิ
เบิกค่าพาหนะรับจ้าง (แท็กซี่)
8. เจ้าหน้าที่ที่ต่ํากว่า ซี 6 ในการขออนุมัติไปราชการให้ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะรับจ้างด้วย ในบันทึกขออนุมัติ
ไปราชการด้วย หากนายก อนุมัติ ก็มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
9. การนับเวลา เพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้นับตั้งแต่เวลาที่ออกจากบ้านพักหรือสํานักงาน จนถึงเวลาที่กลับถึง
บ้านพักหรือสํานักงาน 24 ชั่วโมงหรือเกิน 12 ชั่วโมงได้ 1 วันกรณีไปราชการที่มิได้มีการพักแรม หากนับ
เวลาเกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน หากไม่เกิน 12 ชั่วโมงแต่เกิน 6 ชั่วโมง ให้ถือเป็นครึ่งวัน
10. การนําพาหนะส่วนตัวไปราชการต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น จึงจะมีสิทธิเบิกค่าชดเชยค่าพาหนะ
ได้ในลักษณะเหมาจ่าย รถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท
11. การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าที่พัก ค่าขนย้ายเหมาจ่ายให้กระทําภายใน
ปีงบประมาณที่ไปราชการ

-1112. กรณีที่ อปท. สั่งใช้บุคคลภายนอกไปปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่า ซี 1 หรือหากบุคคลที่สั่งใช้เคย
เป็นข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาก่อนแล้วออกจากราชการ
ครั้งสุดท้าย ซี อะไร ก็เบิก ซีนั้น นอกเหนือจากนี้ต้องขอเทียบตําแหน่งตามระเบียบ ข้อ 7 วรรคสามก่อน
การจัดสรรภาษี ประจําปี 2556

- ประเมินราคากลางสถานีดับเพลิง ตามที่เทศบาลได้ทําสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันฯ เทศกิจ และ
โรงเก็บพัสดุที่กําลังสร้างขึ้นใหม่งบประมาณยี่สิบเอ็ดล้านบาทเศษ ซึ่งในเนื้องานได้แบ่งงวดงานไว้หลายงวด
การประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างหลังสุดได้ย้ายเนื้องานในงวดที่ 7 ที่เป็นการรื้อถอนอาคารดับเพลิง
เดิมมาไว้ในงวดที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมแล้ว ตรงนี้เป็นเรื่องของเอกสารที่ทางคณะกรรมการต้องทําการ
แก้สัญญา และทางสํานักปลัดเทศบาลได้ทําเรื่องจําหน่ายอาคารดับเพลิง ขณะนี้ทางสํานักการคลังได้ดําเนินการ
ต่อในเรื่องของการดําเนินการประมูลอาคารเก่า ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางแล้วโดยใช้วิธีหัก
กลบค่ าแรงกับค่ าพั สดุ ที่ตี ราคาตามแนวเดิม และจะประมูลขายทอดตลาดต่ อ โดยได้ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง คุณชาคริต คุณมงคล ซึ่งได้กําหนดงานให้ช่วยดําเนินการตีราคาให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากได้รับคําสั่ง คือวันที่ 15 มกราคม 2556 ขอความกรุณาเร่งดําเนินการให้อยู่
ภายในกรอบระยะเวลาด้วย เนื่องจากพอได้ราคากลางมาแล้วจะต้องดําเนินการในเรื่องของการประมูลต่อ ซึ่งมี
ระยะเวลา กว่าจะเผยแพร่ออกไป และการประมูลจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน และเมื่อเทศบาลได้ทําสัญญารื้อ
ถอน สํานักปลัดเทศบาลต้องดําเนินการทําความเข้าใจกับผู้ที่พักอาศัยอยู่เดิมที่เป็นพนักงานป้องกันฯ และต้อง
ประสานทางหน้างานด้วยว่าให้ลงตัวกันระหว่างการรื้อถอนกับการเข้าหน้างานของผู้รับจ้าง เพราะหากหลุด
กรอบเวลาไปก็จะมีผลกระทบกับสัญญา และกับคนที่อยู่อาศัยในหลาย ๆ เรื่อง ขอความกรุณาให้ดําเนินการตาม
กําหนดด้วย ซึ่งเรื่องนี้ได้ประสานงานกับคุณชาคริต ไว้ในเบื้องต้นแล้ว
- เรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขให้เสร็จ คือ เรื่องการดําเนินการยกเลิกสัญญาขุด
ลอกแม่น้ําระยอง ซึ่งเทศบาลได้ทําสัญญาไว้ และผู้รับจ้างดําเนินการไประยะหนึ่ง ปรากฏว่าทางเทศบาลมีความ
ประสงค์ยกเลิกสัญญา คณะกรรมการได้ทําบันทึกสรุปเสนอผู้บริหารแล้ว และสํานักการคลังได้เสนอความเห็น
กลับไป โดยขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะมีตั้งแต่แผนงานปฏิบัติงานผู้รับจ้าง

-12จนถึงการส่งมอบงาน การตรวจงาน ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 30 งวด ซึ่งสํานักการคลังถือแต่สัญญาเพียงอย่างเดียว
เอกสารต่าง ๆ ไม่มี โดยได้ประสานงาน และทําบันทึกขอไปสามรอบแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 จนครั้ง
สุดท้าย คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่ก็ยังไม่ได้รับเอกสาร โดยได้ประสานงานไปกับท่านรองปลัดเทศบาล
นายสุธน ซื่อประเสริฐ ที่เป็นประธาน ท่านบอกว่าจะแจ้งผู้ควบคุมงานให้ แต่ก็ยังไม่ได้รับ ซึ่งก่อนปีใหม่ท่านรอง
นายกเทศมนตรี นายวิชิต ศรีชลา ได้ถามว่าผู้รับจ้างเขาจะขอคืนหลักประกันสัญญา จึงเรียนท่านว่าเทศบาล
ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา เพราะฉะนั้นหลักประกันสัญญาจึงยังคืนไม่ได้ โดยเรียนข้อมูลท่านไป ซึ่งท่านบอกว่าจะ
ดําเนินการเร่งรัดให้ แต่ขณะนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาหลายวันแล้ว ต้องขอความกรุณาว่าเรื่องนี้สําคัญ และเคยนํา
เรียนในที่ประชุมครั้งหนึ่งแล้ว คือจะต้องพิจารณาในเรื่องของสัญญา ในเรื่องของรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึง
บางครั้งอาจจะต้องส่งให้ทางนิติกรตีความตามเงื่อนไขสัญญาด้วยก่อนจะบอกเลิก หากปล่อยเวลาให้นานไปเกรง
ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ที่ช่างคุมงาน ไม่ทราบว่าจะครบถ้วนหรือไม่ และจะเป็นปัญหาในต่อ ๆ ไป จึงเรียนท่าน
ประธานเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วย
ที่ประชุม

- รองปลัดเทศบาล นายสุธน ซื่อประเสริฐ ให้กองช่างเร่งรัดดําเนินการจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สํานักการคลังภายในวันนี้ หากเลยกําหนดให้กองช่างทําบันทึกแจ้งสํานัก
การคลังว่ากองช่างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และจะเป็นผู้ชี้แจงกับหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบเอง โดยให้สํานักการคลังดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

กองช่าง
- โครงการจัดทําป้ายชื่อซอย/ถนน พร้อมติดตั้ง จํานวน 130 ป้าย ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ
38% ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดที่ 4 จาก 8 งวด
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลน ปูตัวหนอนทางเข้า ก่อสร้างอาคารสํานักงานและห้องน้ํา
ผลการดําเนินงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าดําเนินการ
- โครงการก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ําถนนตากสินมหาราช ผลการดําเนินงานปัจจุบัน
ประมาณ 40%
- โครงการกระเช้าปีใหม่ ถนนสุขุมวิท
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 3 - 25 ธ.ค. 55
* ต่ออายุ 325 ราย
* รายใหม่ 8 ราย
* รวมเงิน 376,735 บาท

-13แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 55 – 30 พ.ย. 55)
ประจําปีงบประมาณ 2555

งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประจําเดือน ธันวาคม 2555 จํานวน 6 เรื่อง
1. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนธันวาคม จํานวน 3 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
1.1 กรณีนายนิวัติ เรืองโชติ ประธานชุมชนริมน้ํา –ท่าเกตุ รับเรื่องจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายใน
หมู่บ้านรวมมิตร ถนนริมน้ํา ว่าได้รับความเดือดร้อนกรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงเป็ดหลังหมู่บ้านรวมมิตร
* เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
สํานักงานปศุสัตว์ อําเภอเมืองระยอง และประธานชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ
* จากการตรวจสอบพบฟาร์มเลี้ยงเป็ด จํานวน 3 ฟาร์ม ขณะตรวจสอบพบกองเศษอาหาร ถุงพลาสติก
ขยะและแมลงวันอยู่ภายในบริเวณที่เลี้ยงเป็ด จํานวนมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้ จึงแนะนําให้ทั้ง 3 ฟาร์มดําเนินการแก้ไขเหตุรําคาญดังกล่าว
* เจ้าของ/ผู้ครอบครองฟาร์มทั้ง 3 แห่ง ได้แก้ไข/ปรับปรุงตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ และแจ้งให้ ผู้
ร้องทราบแล้ว
* ฟาร์มเลี้ยงเป็ดของนายอภิรมย์ วิริยะสหกิจ ได้ทําการปรับปรุง และแก้ไข คือ สร้างโรงเรือนและที่ใส่
น้ํา ใส่อาหารในภาชนะตั้งบนลานปูน และปล่อยเป็ดในพื้นที่ฟาร์ม

-141.2 กรณีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านริมน้ําซอย 1 และ 2 ถนนริมน้ํา ตําบลเชิงเนิน ได้รับ
ความเดือดร้อนกรณีสุนัขเห่าเสียงดังจากบ้านพักอาศัยเลขที่ 95 ถนนริมน้ํา ตําบลเชิงเนิน
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ให้ใช้วัสดุปิดที่รั้วบ้านเพื่อบังสายตา
ของสุนัข เพื่อไม่ให้สุนัขเห่าบ่อยครั้งเมื่อเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวภายนอกบ้าน และให้เก็บมูลสุนัขทุกครั้งที่สุนัข
ออกมาขับถ่ายนอกรั้วบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านปฏิบัติตามคําแนะนําแล้ว
2. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนธันวาคม จํานวน 3 เรื่อง (ติดตามต่อ)
2.1 เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรม ทน.ระยอง ลงวันที่ 28 พ.ย. 2555 เนื้อความโดยสรุปว่า
ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการแสดงดนตรีของร้านอาหารหลังสวน ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน
อดุลย์ธรรมประภาส ตําบลปากน้ํา
* เจ้าหน้าที่สอบถามประชาชนโดยรอบร้านหลังสวน จํานวน 12 ราย สรุปว่า มีเป็นบางวันที่มีเสียงดัง
มากจนกระทบการพักผ่อน ซึ่งหากได้รับการปรับปรุง/แก้ไขให้มีเสียงดังลดลงกว่าเดิมก็จะช่วยให้การอยู่อาศัย
และการพักผ่อนเป็นปกติมากขึ้น
* เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญดังกล่าวเกิดขึ้นอีก จึงมีหนังสือคําสั่งถึงเจ้าของร้านให้ดําเนินการแก้ไข/
ปรับปรุง ซึ่งจะครบกําหนดคําสั่งวันที่ 4 ม.ค. 2556 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามผลมารายงานให้ทราบต่อไป
2.2 กรณีนายประยุทธ สุขเจริญ บ้านพักอาศัยเลขที่ 9/2 ถนนทองดี ตําบลเชิงเนิน ได้รับความ
เดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุนัขและแมวของบ้านข้างเคียง
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวให้ทําความสะอาดกรงสุนัขและแมวทุกวัน วันละ 2 ครั้ง
(เช้า-เย็น) ราดพื้นด้วยน้ําจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) และหาวัสดุมาปิดบังที่บริเวณช่องลมด้านหลังบ้านเพื่อป้องกัน
ไม่ให้กลิ่นไปรบกวนบ้านข้างเคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งผลดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว และจะติดตามผลมารายงาน
ให้ทราบต่อไป
2.3 กรณีนางศุภลักษณ์ จงจุดเทียน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 25/1 ถนนทางไผ่ 3 ตําบลเชิงเนิน ได้รับ
ความเดือดร้อนจากน้ําเสียของห้องเช่าข้างเคียงไหลเข้ามาบนถนน (ถนนส่วนบุคคล)
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองห้องเช่าให้ขุดลอก/ปรับปรุงบ่อพักน้ําเสียริมกําแพงไม่ให้น้ํา
ไหลเข้ามาบนถนนรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ภายใน 15 วัน และไม่ให้เปิดใช้น้ําจากก๊อกน้ําที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณ
หน้าห้องเช่าจนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งผลดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว และจะติดตามผล
มารายงานให้ทราบต่อไป
3 เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือนพฤศจิกายน จํานวน 1 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
* กรณี ส.ท.อนุสรณ์ สุรนารถ รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจาก ฝุ่นละอองและกลิ่น
เหม็นจากการหล่อปูน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่ 20/3 ถ.สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ํา
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของสถานที่ดังกล่าวให้เปลี่ยนเวลาทํางานจาก 05.00 น. เป็น 07.00 น.
เพื่อลดการรบกวนเวลาพักผ่อน ให้ฉีดน้ําพรมที่พื้นเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะทํางาน และติดตั้งวัสดุ
ป้องกันฝุ่นละอองด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัยของประชาชน
* ซึ่งเจ้าของสถานที่ดังกล่าวดําเนินการติดตั้งแผ่นสังกะสีเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบแล้ว

-15ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
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- กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช” ปีที่ 10 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2555 ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ํา เทศบาลนครระยอง บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด กลุ่มบริษัท โกลว์
บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จํากัด และ สํานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช” เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนและ
ในทะเล ช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศน์และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบ โดยปล่อยกุ้งแชบ๊วยและกุลาดํา
จํานวน 1 ล้านตัว และ ปลากะพงขาว จํานวน 10,000 ตัว
- ประชุมวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนแบบบูรณาการ ครั้งที่
2/2555 วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง
หารือกันในเรื่องการกําหนดจุดตําแหน่ง/การออกแบบ/การขออนุญาตติดตั้งป้ายบอกทาง มายังป่าชายเลนพระ
เจดีย์กลางน้ํา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําและติดตั้งป้ายบอกทาง จํานวน 18 ป้าย
โดยมีบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน

-19เส้นทางและจุดติดตั้งป้ายบอกทางมาป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา

เน้นเส้นทางสายหลักที่รถบัสขนาดใหญ่สามารถเข้ามาได้ ได้แก่
เส้นทางแรก มาจากทางชลบุรี ถนนสาย 36 จุดที่ 1 – จุดที่ 11
เส้นทางที่สอง มาจากทางมาบตาพุด ถนนสุขุมวิท จุดที่ 13 มารวมเส้นทางที่จุดที่ 15
เส้นทางที่สาม มาจากทางอําเภอแกลง, IRPC ถนนสุขุมวิท จุดที่ 16 - 18
รูปแบบป้ายและข้อความ
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รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ําแม่น้ําระยอง ประจําเดือน ธันวาคม 2555
* ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 1 จุด ได้แก่ สะพานเทศบาล 13 ส่วนอีก
4 จุด มีค่าเกินมาตรฐานแสดงว่าในแหล่งน้ํามีการปนเปื้อนของสิ่งขับถ่ายและสิ่งปฏิกูล ทําให้มีโอกาสเป็นแหล่ง
แพร่กระจายโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร
* ค่าออกซิเจนละลายในน้ํามีค่าต่ํากว่ามาตรฐาน (ค่าออกซิเจนละลายน้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
ทั้ง 5 จุด
* ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าตามมาตรฐาน (ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร) ทั้ง 5 จุด
แสดงว่าน้ําอยู่ในเกณฑ์ไม่สกปรกสรุป คุณภาพแม่น้ําระยอง อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ไม่สามารถใช้ในการอุปโภค
บริโภคได้รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ําแม่น้ําระยอง ประจําเดือน ธันวาคม 2555
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
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-22งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-23สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนธันวาคม 2555 ในเขตเทศบาลนครระยอง

กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
1.1 ดําเนินการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังเชิงรุก ในชุมชน จํานวน 29 ชุมชน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2555 –31 ธันวาคม 2555 เป้าหมาย 10,000 คน
1.1.1 ผลการดําเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2555 คัดกรองได้ 11 ชุมชน 1,650 คน
1.1.2 ผลการดําเนินงาน เดือน ธันวาคม 2555 คัดกรองได้ 11 ชุมชน 1,612 คน
- รวมผลการดําเนินงาน 3,262 คน ร้อยละ 32.62
- การดําเนินงานใน 7 ชุมชนที่เหลือ จะดําเนินการในเดือนมกราคม 2556
1.1.3 ส่งต่อผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน เข้ารับการรักษาที่คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 7 คน
1.1.4 ส่งต่อผู้มีความเสี่ยงโรคความดันฯ เข้ารับการรักษาที่คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 12 คน

-24ปัญหาและอุปสรรค
1. บ้านปิด
2. ประชาชนบางส่วนปฏิเสธการคัดกรองสุขภาพ
3. ประชาชนวัยทางานต้องประกอบอาชีพ
2 คัดกรองสุขภาพจิต จานวน 1,612 คน
3. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จานวน 528 คน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง
ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน อสม. วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
* มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 269 คน
* คิดเป็นร้อยละ 89.37
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง
- จํานวนประชาชนที่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพที่บ้าน
ทั้งหมด จํานวน 40/85 คน/ครั้ง
1. มารดาหลังคลอด จํานวน 13/35 คน/ครั้ง
2. เด็กอายุ 0-5 ปี จํานวน 13/35 คน/ครั้ง
3. ส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน จํานวน 2/2 คน/ครั้ง
4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จํานวน 12/13 คน/ครั้ง
- โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน
- อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 4 โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม มีจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม จํานวน 282 คน ดังนี้
• รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2555 นักเรียนชั้น ม.2 จํานวนนักเรียน 136 คน
• รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 นักเรียน นักเรียนชั้น ม.3-4 จํานวน 146 คน
- กิจกรรมให้ความรู้ สอนสุขศึกษา
- วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสาหรับผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเนินพระ
- วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กอ้วน แก่นักเรียน โรงเรียน
ระยองวิทยาคมปากน้า จํานวน 150 คน
- วิทยากรรับเชิญสอนสุขศึกษานักเรียน เรื่อง การแปรงฟันและการย้อมสีฟันด้วยตนเอง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล มีนักเรียน
แกนนํา อย.น้อย เข้ารับฟังการบรรยาย จํานวน 30 คน

-25งานสุขาภิบาลอาหาร
1. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อน จํานวน 51 ร้าน
88 ตัวอย่าง แยกเป็น
1. สารบอแรกซ์ จํานวน 17 ตัวอย่าง ผ่าน17 ตัวอย่าง
2. สารกันรา จํานวน 27 ตัวอย่าง ผ่าน 27 ตัวอย่าง
3. สารฟอกขาว จํานวน 19 ตัวอย่าง ผ่าน 19 ตัวอย่าง
4. สารฟอร์มาลีน จํานวน 25 ตัวอย่าง ผ่าน 25 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร
2. ประชุมผู้ประกอบการค้าในโรงอาหารสวนศรีเมือง วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น.
ณ โรงอาหารสวนศรีเมือง แจ้งผลการแก้ไขปัญหาจากการประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องนกพิราบที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนและความสกปรกที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ และในการประชุมครั้งต่อไปให้เชิญกองช่างเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และยังพบปัญหาการขยายร้านกีดขวางบริเวณทางเข้า - ออกโรงอาหารสวนศรีเมือง
ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ออกตรวจเฝ้าระวังการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551 ที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 30(5) และ มาตรา 32 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2556 ในเขตเทศบาลนครระยองได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจที่ห้าง Big C ระยอง (สาขาแหลมทองระยอง)
ผลการตรวจ ไม่พบการกระทาความผิด
กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 4,778 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
* คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,502 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.29
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 423 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.86
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 853 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.85
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
* คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,608 ราย
นอกเขต 894 ราย
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 403 ราย
นอกเขต 20 ราย
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 788 ราย
นอกเขต 65 ราย
รวม
ในเขต 3,799 ราย
นอกเขต 979 ราย
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 79.51
นอกเขต 20.49

-263. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ

4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา
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กองการศึกษา
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม
พล และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จํานวน 10 ราย เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระวิชา ระดับประเทศ ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15
พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
* โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ได้รับเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5
* โรงเรียนนครระยองวิทยาคมได้รับเหรียญทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.2
- ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการ EI.T. จํานวน 25 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
English Camp ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์ ตามโครงการจ้างครูสอน
ต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง
* สอบข้อเขี ยน วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเรียนโรงเรี ยนนคร
ระยองวิทยาคม
* สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม

-281. การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นอย่ างง่ า ย มาตรา 30 ให้ สถานศึ กษาพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก้าวล้ําสู่ศตวรรษที่ 21

-29-

3. การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 2 ปี
1) ข้อมูลครู
2) บันทึกการพัฒนาสมรรถนะ
3) รายงานผลการพัฒนาตนเอง
* แฟ้มพัฒนาสมรรถนะ
* แฟ้มพัฒนาความก้าวหน้า
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
* อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน
* ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาทุก 3 เดือน รวม 8 ครั้ง 2 ปี
* ครั้งที่ 1 – 4 ผ่านเกณฑ์ 50 %
* ครั้งที่ 5 – 8 ผ่านเกณฑ์ 60 %
* ผ่านเกณฑ์นําเสนอ กทจ.ระยอง
* กทจ.ระยอง มีมติเห็นชอบ
* เสนอนายกเทศมนตรี (กทจ.เห็นชอบ) จึงแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
วิธีการพัฒนาความก้าวหน้าของครูผู้ดูแลเด็ก
* การสอนแนะโดยครูพี่เลี้ยง
* การสอนแนะโดยผู้บริหาร
* การศึกษาด้วยตนเอง
* การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
* การศึกษากรณีตัวอย่าง

-30การปฏิบัติจริง
* แผนการจัดประสบการณ์
* สื่อและแหล่งเรียนรู้
* โครงงาน
* งานวิจัยในชั้นเรียน
* บันทึกพฤติกรรมเด็ก
การปฏิบัติตน (สมรรถนะหลัก)
1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสําหรับข้าราชการครู
2. มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เจตคติต่อวิชาชีพครู
4. การพัฒนาตนเอง
5. การพัฒนาบุคลิกภาพ
6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม
การปฏิบัติงาน (สมรรถนะประจําสายงาน)
1. การจัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ
4. การพัฒนาสถานศึกษา
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน
มาตรฐานวิชาชีพครู
1. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
บทลงโทษ ผู้ที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
* ตักเตือน
* ภาคทัณฑ์
* พักใช้ใบอนุญาต ไม่เกิน 5 ปี
* เพิกถอนในอนุญาต
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4. ประชุมตัวแทนด้านวิชาการ 6 โรงเรียน
1) แผนที่นําทาง (Road Map) สู่ประชาคมอาเซียน
2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
3) การจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน (แก้ปัญหา/ พัฒนา)
4) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนเป็นสถานที่พักและสนามแข่งขันวิชาการ
- วันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒ ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดระยอง
- อบรม สสวท. ปฐมวัย วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ครูแกนนําอบรมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก
จังหวัดระยอง รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒
- วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะครูอบรมวิจัยในชั้นเรียน โดยผอ.ชวนชม ใจชะอุ่ม
ณ ห้องประชุม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
- รับมอบเครื่องดนตรีสากล วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ คุณสุนีย์ อ่อนละมุล มอบเครื่องดนตรีสากล
ถวายวัดปากน้ํา และพระมหาสมคิด คุณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปากน้ําสมุทรคงคารามมอบให้โรงเรียน
- วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะครูฝ่ายวิชาการร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ณ บริเวณหลังตลาดสตาร์ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุม
โรงเรียน
- วั น ที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๕๕ นั กเรี ย นเข้ า ร่ วมแข่ งขั น วิ ชาการได้ รับรางวั ลรองชนะเลิ ศ อัน ดั บ ๑
ในการแข่งขันแต่งกลอนแปดและตอบปัญหาประวัติพระเจ้าตากสิน ในกิจกรรมวันตากสินมหาราช
- ร่วมมุทิตาสักการะ ท่านเจ้าคุณวัดลุ่มฯ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ด.ช.อรรถนนท์ แบบพิมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันประกวดร้องเพลง “ตํานาน
วัดลุ่ม” และนักเรียนรับทุนการศึกษา
- ประชุม O-NET วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ศน.ยุวดี ดิษยพงษ์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ําซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ให้กับคณะครูที่จัดการเรียน
การสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

-33โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- ด.ช. ธีรดนท์ เทพวัลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สอบคัดเลือก
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม English Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ตามโครงการ E.I.T.
- ด.ญ.ศิวนาฎ เที่ยงตรง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ได้รับคัดเลือก
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจําปี 2556 เข้าเยี่ยมคารวะฯ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
- วันที่ 13 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อโต๊ะ ปี 2555 มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
- วันที่ 17 ธันวาคม 2555 บริษัทไลอ้อนแห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับร้านวรรณกิจเจริน (2000)
จํากัด มอบทุนการศึกษา จํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- วันที่ 4 มกราคม 2556 คุณสฐธิพร เปี่ยมพงษ์ศานต์ (ป้าจุก) ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จํานวน
เงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- ด.ช.บุริศร์ อภิชาตไพศาลสิน ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น ระดับประเทศ
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ( 9 - 12 ธันวาคม 2555)
* ระดับ เหรียญทอง (อันดับ 1) การประกวดปะติดสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ (ช่วงชั้นที่ 2)
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจีรภา สุอุตะ ผู้ได้รับรางวัล คือ ด.ญ.พิมพ์อัปสร ทองบุ และด.ญ. ศศิกานต์ แนวตัน
ซึ่ง ด.ญ.พิมพ์อัปสร ทองบุ ได้ร่วมเข้าค่ายอนุรักษ์ทะเลกับเชลล์ดอน
* ระดับ เหรียญทอง การประกวดปะติดสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ (ช่วงชั้นที่ 1)
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจีรภา สุอุตะ ผู้ได้รับรางวัล คือ ด.ญ.อรปรียา ทองบุ และด.ญ. อรนิชชา ทองบุ
* ระดับ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee (ช่วงชั้นที่ 2) ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอรุณี ยาระวัง
ผู้ได้รับรางวัลคือ ด.ช. ธนกฤต เอี่ยมวิไล
- วันที่ 28 ธันวาคม 2555 จัดวิชาการวันพระเจ้าตากสินมหาราช
* รางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบคําถาม ผู้ได้รับรางวัลคือ ด.ญ.ศุภวดี ปิยวรเดช และ ด.ญ.มัลลิกา ถี่ถ้วน
* รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันวาดภาพ ผู้ได้รับรางวัลคือ ด.ญ. ชญานิศ กมลวรกุล
* รางวัลชมเชยแต่งกลอน ผู้ได้รับรางวัลคือ ด.ญ.ปราณี จันทร์สหุ าน และ ด.ญ.จิรชั ญา เบญจากุล
- กีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธ.ค. 55
“นครพิษณุโลกเกมส์” จังหวัดพิษณุโลก
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ 12 ปี ชายเดี่ยว ผู้ได้รับรางวัล
คือ ด.ช.ธนิทธิพล วิเศษศรี
- วันที่ 4 ธันวาคม 2555 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2555 ร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง
- วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
- วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ชี้แจงผู้ปกครอง ป.1 เรื่อง แท็บเล็ต
- โครงการ One Tablet per child
- ผลิตผลการปลูกผักปลอดสารพิษไร้ดิน
- วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 1 ณ บริเวณพื้นที่ว่างหลัง
โรงแรมสตาร์
- วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2555 กิจกรรมบุคลากรรุ่นใหม่ใจใฝ่ธรรมะ

-34- วันที่ 25 ธันวาคม 2555 กิจกรรมคริสต์มาส
- วันที่ 26 ธันวาคม 2555 กิจกรรมเดินทางไกล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี
พุทธศักราช 2555 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2555 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลวัด
ลุ่มมหาชัยชุมพล
- ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวา 2555 วันพุธที่ 5 ธันวาคม
2555 ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง
- ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีต้อนรับ สัญญาบัตร พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชทิน
นามที่พระโบราณพิทักษ์ สย. เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 ณ วัดลุ่ม
(พระอารามหลวง)
- คณะครูร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2555 ณ ถนนยมจินดา
- คณะครูสายชั้นอนุบาลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหลักสูตรที่ 1 (ครั้งที่ 2) วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2555
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ระหว่างวันที่
20 – 22 ธันวาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ผู้อํานวยการสถานศึกษามอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในวัน
CHRISIMAS ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันศุกร์ที่ 28
ธันวาคม 2555 ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี แด่ พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาส
วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 3 ธันวาคม 2555 สอบธรรมศึกษา ประจําปี 2555 มีผู้เข้าสอบเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
บุคลากรแล
- วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ใช้สถานที่โรงเรียนเป็นสนามเลือกตั้งประธานชุมชนก้นปึก
- วันที่ 4 ธันวาคม 2555 งานวันพ่อ ประจําปี 2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
* ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
* พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
* มอบรางวัลให้พ่อที่ทําคุณประโยชน์ และพ่อดีเด่น
- วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ร่วมพิธีถวายพระพร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง และจุดเทียนชัย
ที่สวนศรีเมือง

-35- วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2555 ร่วมงานภูมิบุรี ศรีระยอง
- วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2556 ณ บริเวณที่ว่างด้านหลังโรงแรมสตาร์
- วันที่ 25 ธันวาคม 2555 วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
- วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 29 ธันวาคม 2555 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดพระโบราณพิทักษ์ หลวงพ่อวัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
โดยนํานักเรียนร่วมแข่งขันวาดภาพ ตอบปัญหา และรําอวยพร
- การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
วันที่ 2 – 18 มกราคม 2556 แจกใบสมัครนักเรียนอนุบาล 1
วันที่ 21 – 25 มกราคม 2556 ยื่นใบสมัคร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบความพร้อม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศผลการสอบ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เป็นวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนครบ 4 ปี โรงเรียนมีการเปิดห้อง
เทิดพระเกียรติ มีการหาเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน 319,435 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
สามสิบห้าบาทถ้วน) มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน จํานวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
จัดตั้งเป็นกองทุนกีฬา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเงินที่เหลืออีก 59,435 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ก็นําไปสมทบกับกองทุนเก่าที่นําไปจัดงานเมื่อปีที่แล้ว
- ในปีการศึกษาหน้าฝากทางผูบ้ ริหารว่าโรงเรียนมีความต้องการจะขอเปิดชั้น ม.4 ห้องทั่วไป จํานวน 1 ห้อง
เพื่อรองรับนักเรียนในส่วนของนักเรียนที่ไม่ต้องการไปเรียนสายอาชีพ ผู้ปกครองมีความขัดสนเรื่องค่าเล่าเรียน
- นักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เช่น ดนตรี นาฏศิลป์
ดุริยางค์ นักกีฬา หรือนักเรียนที่ไปแข่งขันคนเก่ง ก็จะให้เรียนต่อกับทางโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์กับ
ทางโรงเรียน
กองสวัสดิการสังคม
- นําผู้สูงอายุทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 2 รุ่น ที่ผ่านมาซึ่งเรียบร้อยดี
- วันที่ 29 มกราคม 2556 จะนํากรรมการชุมชนไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ใกล้เคียง จํานวน 350 คน
- ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกประมาณเกือบห้า
ร้อยคน ขณะนี้ผลการดําเนินการคือมีการบริการช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิต จํานวนศพละ 5,000 บาท
ซึ่งสมาชิกจะรับจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 80 ปี โดยจะทําการเปิดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 10 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือน ธันวาคม 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2555)
ยอดรับจํานํารวม
2,881 ราย
ยอดไถ่ถอนรวม
3,011 ราย
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
9,204 ราย
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

77,373,100.- บาท
78,935,000.- บาท
246,813,740.- บาท
2,492,384.- บาท
288,975.- บาท
2,781,359.- บาท

-36รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

462,169.90
257,995.25
720,165.15
2,061,193.85
140,000,000.114,291,000.25,709,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- กําหนดการวันเด็ก เวลา 07.30 น. เด็กพร้อมกันที่เวทีใหญ่ที่อยู่บริเวณสนามบาสเก็ตบอล เรียนเชิญ
ท่านรองนายกเทศมนตรี นายวิชิต ศรีชลา เป็นประธานในพิธี พิธีเริ่มเวลา 08.05 น. โดยมีท่านรองปลัดเทศบาล
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี เป็นผู้อ่านสารวันเด็ก มีการแจกของขวัญให้กับเด็กประมาณ 5,000 ชิ้น และมีกิจกรรม
การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ได้แก่ สํานักการคลังแจกไอศกรีม
และข้าวกล่องสําหรับผู้มาปฏิบัติงาน จํานวนประมาณ 400 กล่อง กองสวัสดิการสังคม แจกข้าวเหนียวไก่ทอด
หมู ท อด จํ า นวนประมาณ 2,500 ห่ อ กองวิ ชาการและแผนงาน ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์
สํานักปลัดเทศบาล บริการน้ําดื่ม ซึ่งจัดไว้ให้บริการ จํานวน 3 จุด กองการศึกษา ดูแลเรื่องของขวัญ ของรางวัล
กองช่างดูแลเรื่อง เต็นท์ เวที ระบบไฟฟ้า สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลเรื่องการปฐมพยาบาล
การรักษาความสะอาด ในปีนี้มีหน่วยงานขอเข้าร่วมงานประมาณห้าสิบกว่าหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์
โรงเรียนส่งจํานวนผู้แสดง และชื่อชุดการแสดงให้กองการศึกษาด้วย
- การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนพัสดุของเดือนธันวาคม ทุกส่วนราชการร่วมมือดําเนินการด้วยดี แต่ในเดือน
มกราคม และกุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้มีรายการที่ต้องดําเนินการจํานวนมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างในสถานศึกษา
ประมาณสิบกว่างาน และโครงสร้างถนนอีกประมาณสิบกว่างาน และต่อด้วยของเดือนกุมภาพันธ์อีกในจํานวนที่
ใกล้เคียงกัน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งดําเนินการด้วย
- เรื่องถนนชุมพลซึ่งได้กล่าวในที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง จัดหาครั้งแรกปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่น
เสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างขายซองครั้งที่สอง ซึ่งจะขายถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 นี้
(ปิดประชุม เวลา 11.40 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
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