รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 2 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายวารินทร์
นายประกอบ
นายมนตรี
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางสาวอรุณรัตน์
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายชนินทร์
นางศิวนันท์
นางสุนิสา
นางสาวอารี
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
ว่าที่ร้อยตรีจรัล
นายมุนินทร์
นายรักษ์สิทธิ์
นางศิริลักษณ์
นางซ่อนกลิ่น
นางผ่องศรี
นายดุสิต
นางสายสุนีย์
นางกรชวัล
นายชาคริต
นางสาวกนก
นางสาวกัลยรัชต์
นางสาวฐปนีย์
นางกุลยา

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กําจร
อังควินิจวงศ์
นันตติกูล
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
ภูพันตันติ
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
จันทน์ขาว
กุลจิรชัยวัฒน์
ร่มรื่น
แดงอุทัย
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
ภิญวัย
อินทร์ศิริ
เจริญหิรัญ
ทองเรือง
ชูเชิด
ปิยะยาตัง
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
เอี่ยมสําอาง
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
โสภณ
กุลรัตน์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แทนผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
แทนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

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

แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
เจ้าพนักงานธุรการ

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2
3.
4.

นายมานพ
นายวิชิต
นางกรรณิกา
นายเจตน์

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
วิโรจน์แสงทอง
ศรีสุขโข

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ผู้อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
รองนายกเทศมนตรี

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ให้ประสานการไฟฟ้าว่าควรจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร (กองช่าง)
* ต้องเปลี่ยนสาย โดยเพิ่มขนาดสายเป็นอลูมิเนียม
- เรื่องการเช่าพื้นที่สําหรับก่อสร้างตลาดชั่วคราว บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าสตาร์ ให้สํารวจพื้นที่
และเช่ารถเพื่อทําการบดอัดพื้นที่ให้แน่น (กองช่าง)
* จากการไปสํารวจพื้นที่ที่ถมแล้ว พบว่าหากกรณีฝนตกดินจะอ่อนตัวเละเป็นโคลน การแก้ไข
คือต้องทําการขุดลอกไปจนถึงดินเดิม ซึ่งดินเดิมจะเป็นดินแน่น โดยจะนํารถของกองช่างไปดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 178,486 บาท รายจ่าย 103,674.48 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 บาท
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัด การจราจรและรักษาความเป็นระเบีย บเรี ยบร้อย บริ เวณตลาดวั ดลุ่มมหาชั ยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง
สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิกชุมชนอบอุ่น
2 .จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา
3. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ
4. ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และที่สาธารณะ จํานวน 2 ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 1 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 6 ราย
5. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 40 ป้าย

-36. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 3 แห่ง
7. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 1 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน - ราย
- วันที่ 26 มีนาคม 2556 มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจราจรถนนราษฎร์บํารุง
ร่วมกับคณะทํางานการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีตํารวจ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ระยอง เขต 3 ประธานชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อจัดระเบียบการจอดรถวันคู่ วันคี่ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป สําหรับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ประกอบการ
และประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะทํางานต่อไป
- รายงานการประสานงานเพื่อนําส่งหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จ
เปิดคลินิกชุมชนอบอุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ และขอเพิ่มกิจกรรม จํานวน 3 รายการ นอกเหนือจากการขอเปิด
คลินิกชุมชนอบอุ่น โดยไปส่งหนังสือที่สํานักราชเลขานุการ ในพระเทพฯ สวนจิตรดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2556 ดังนี้
1. พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิต ศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุ ศล ตามพระราช
อัธยาศัย จํานวน 100 ราย
2. ขอพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ
คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ชุด
3. ขอพระราชทานพระราชานุญาตบันทึกเทปวีดีทัศน์และถ่ายภาพในงานพิธี
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือว่าจะรีบดําเนินการนําเรื่องกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพฯ โดยเร็ว
ผลประการใดจะทําหนังสือแจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้ทราบ ส่วนรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
จะต้องรอเจ้าหน้าที่จากสํานักพระราชวัง และผู้เกี่ยวข้องมาดูสถานที่จริง เพื่อทําการซักซ้อมชี้แจงให้ทราบก่อนวันงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 7 ครั้ง
- งานบริการ 143 ครั้ง
- งานกู้ภัยฯ 39 ครั้ง
- รายงานการเช่าโรงเรียนตรีวิทย์ (เก่า) เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทําการชั่วคราวงานป้องกันฯ ซึ่งมีการขอ
อนุมัติเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2556 โดยมอบให้หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้างานป้องกันฯ
เข้ า ไปสํ า รวจตั วอาคาร ระบบไฟฟ้ า ประปา โทรศั พท์ ตลอดจนรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ ค าดว่ า จะต้ องเข้ า ไป
ปรับปรุงเพิ่มเติม และใช้งบประมาณในการปรับปรุง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 43 คณะ จํานวน 4,478 คน
- จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 4 เขตที่ 4 เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2556 ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ชุมชนปากน้ํา 1,
ชุมชนปากน้ํา 2, ชุมชนสัมฤทธิ์ และชุมชนสมุทรเจดีย์
- ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเทศบาล วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 จัดกิจกรรม 3 ช่วง
เวลา 09.30 น. พร้อมกันที่ศาลาประชาคมเพื่อทําพิธีถวายพานพุ่ม
เวลา 10.30 น. พิธีสงฆ์ เลี้ยงพระเพล

-4เวลา 12.00 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.00 น. กิจกรรม 5 ส.
- ประชาสั ม พั น ธ์ วั น หยุ ด ราชการเพิ่ ม เติ ม ในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 จั ง หวั ด แจ้ ง มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
1. กําหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะทําให้มี
วันหยุดราชการประจําปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 รวมวันหยุดราชการประจําสัปดาห์ ทั้งหมด 5 วัน
คือวันศุกร์ที่ 12 – วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556
2. ในกรณีหน่วยงานใดมีภารกิจในการบริการประชาชน หรือมีความจําเป็น หรือราชการสําคัญในวัน
ดังกล่าว โดยกําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิก หรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ
การให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหาย
ต่อราชการ และประโยชน์สุขของประชาชน
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
* ลูกจ้างประจํา
* พนักงานจ้างทั่วไป
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
รวม

142 คน
40 คน
258 คน
152 คน
592 คน

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
* พนักงานครูเทศบาล
251 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
28 คน
รวม
283 คน

3 คน
- คน
- คน
4 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
13 คน
8 คน
- คน
- คน
- คน

-5- จัด โครงการอบรมพัฒนาของคณะผู้บริหาร ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกเทศมนตรี
สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งและพนั ก งานจ้ า ง ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556
หลักสูตร “ปลดล็อคศักยภาพสู่ความสําเร็จ” อบรมจํานวน 160 คน ในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
จังหวัดระยอง
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้า และสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 – 29
พฤษภาคม 2556

-6- วันที่ 24 เมษายน 2556 วันเทศบาล ให้ทุกส่วนราชการแต่งกายตามสังกัดกองงาน ซึ่งสํานักปลัดเทศบาล
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว
มติที่ประชุม

- เรื่องการแต่งกายในสถานที่ราชการ ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2556 ให้ใส่เสื้อสงกรานต์
ตลอดทั้งเดือนเมษายน

กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 11 ครั้ง 9 เรื่อง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 31 ครั้ง 34 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 ครั้ง
4 .ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 9 แบนเนอร์
5 .ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ จอประชาสัมพันธ์ จํานวน 25 เรื่อง
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

1 สอบสวนข้อเท็จจริง
1.1 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร

1.2 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม
ขายแบบประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง

อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร

1.3 พนักงานเทศบาลถูกสอบสวนกรณี
เทศบาลจอมพลฯ นําเงินงบประมาณไป
ก่อสร้างอาคารในที่ดินเอกชน

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการการ
สอบสวน

1.4 เครื่องคอมเพรสเซอร์โรงรับจํานํา
สูญหาย

ผู้กระทําผิดได้นําเงินมาชดใช้ให้กับโรง
รับจํานําแล้ว อยู่ระหว่างการสอบสวน
ข้อเท็จจริง

1.5 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ขับขี่รถจักรยนต์
คว่ํา บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้ว

1.6 พนักงานป้องกันได้ขับรถบรรทุกน้ําฯ
ทะเบียน 82-1791 เฉี่ยวชนรถกระบะ
ทะเบียน กง-1101 ระยอง

อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

-7ลําดับที่

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

2 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
2.1 นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ
ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี(ยาบ้า)

ทําหนังสือส่งจังหวัด เพื่อขอความ
เห็นชอบให้ออกจากราชการ อยู่ใน
ระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัดระยอง

2.2 นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดียาเสพติด(ยาไอซ์)

ทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อขอความ
เห็นชอบให้ออกจากราชการ อยู่ใน
ระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัดระยอง,
อยู่ระหว่าส่ง สว.5

2.3 นายกิตติศักดิ์ คณาวิวัฒน์
ทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อขอความ
ขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มี เห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เหตุอันสมควร
อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัด
ระยอง
3 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
3.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาด
เทศบันเทิง

อยู่ในระหว่างการสอบปากคําเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 และเตรียมสรุปสํานวน

3.2 เครื่องยนต์เรือสูญหาย
จํานวน 1 เครื่อง

สรุปสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดเสร็จเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการสรุปจํานวน
ความรับผิดค่าเสียหายหลังจากหัก
ค่าเสื่อมราคาแล้ว

4 คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคาร
ต่าง, สนง.ที่ดิน,การไฟฟ้า, ประปา,
องค์การโทรศัพท์เพื่อสืบหาทรัพย์ของ
นายจิรเดชฯ และนางวาสนา

4.2 คดีนายกู้ชาติ สนิทกลาง (รถชนเสา
ไฟฟ้า)

นายกู้ชาติฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างขอถอน
ฟ้อง ศาลจังหวัดระยองเลื่อนนัด ไกล่
เกลี่ยและสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 9
พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น.

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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ขั้นตอนการดําเนินการ

4.3 คดีนายนิวัฒน์ ซาเฮ้า(รถชนเสาไฟฟ้า นายนิวัฒน์ฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายเสร็จ
แยกออคิด)
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างขอถอน
ฟ้อง ศาลจังหวัดระยองนัด ไกล่เกลี่ย
และสืบพยานโจทก์ในวันที่ 1
พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
4.4 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชนเสา
ไฟฟ้า)

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ยและ
สืบพยานโจทก์ในวันที่ 22 เมษายน
2556 เวลา 13.30 น.

4.5 คดีนายวัชระ คึมยะราช (รถชนเสา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ศาล
ไฟฟ้า)
ได้นัดไกล่เกลี่ยและสืบพยานโจทก์แต่
นายวัชระฯ ไม่มา
4.6 คดีบอลลูนระเบิด

คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ยและ
สืบพยานโจทก์ ในวันที่ 25 เมษายน
2556 เวลา 09.00 น.

-ศาลนัดฟังคําพิพากษา วันที่ 20 พ.ย.
4.7 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู(บริเวณถนน 55 เวลา 09.00 น. พิพากษาว่า
พยานหลักฐาน
นายธีระศักดิ์
ท่าบรรทุก)
อินทนู ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน ไม่อาจ
รับฟังได้ว่า ได้ครอบครองในที่พิพาทมา
ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็น
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึง
ไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว และถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ การ
เข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
การต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 9 นายธีระศักดิ์ อินทนู ที่
1 กับพวก 8 คน จึงไม่มีสิทธิอ้างการ
ครอบครองที่ผิดกฎหมายยันต่อรัฐได้
คําพิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้ว ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาล
ชั้นต้น, อยู่ในระหว่างฎีกา

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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ขั้นตอนการดําเนินการ

4.8 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้อง
อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลา
เทศบาลเรื่องละเมิดที่ดิน (ข้างแหลมทอง) การบังคับคดี (ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า
เป็นทางภารจํายอม, ศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะ
โจทก์ฎีกา)
5. คดีปกครอง
5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1
กับพวก

อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์คํา
พิพากษาศาลปกครองระยอง

รวม 167 คน ที่ทิ้งขยะบริเวณน้ําคอก
5.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด)

ศาลจังหวัดระยองได้มีคําพิพากษาเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2556

5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา
(ตลาดวัดลุ่ม)

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทําคําให้การ
เพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่งอัยการเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง

5.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) เทศบาลได้ยื่นหนังสือ ออก น.ส.ล. อยู่
ระหว่างการปิดประกาศของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดระยอง ว่ามีผู้คัดค้านด้าน
การออก น.ส.ล.หรือไม่
5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออก เทศบาลได้ยื่นหนังสือออก น.ส.ล.อยู่
โฉนดที่ดินบริเวณ (ถนนราษฎร์บํารุง ซอย ระหว่างการปิดประกาศของสํานักงาน
15)
ที่ดินจังหวัดระยอง ว่ามีผู้คัดค้านการ
ออก น.ส.ล.หรือไม่
5.6 การบุกรุกที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากน้ํา

ได้แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวน

5.7 การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณโขดศาล ได้ทําบันทึกแจ้งกองช่างทําป้ายติดตั้ง
เจ้า
พื้นที่อาณาเขต และออกหนังสือ น.ส.ล.
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของกอง
ช่าง

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

6. คดีอาญา
นางพนอจิตต์ หรือขาว จําเลย (ไม่ปฏิบัติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ทํา
ตามคําพิพากษา,ไม่ย้ายออกจากที่ร้านครัว หนังสือไปยังสถานีตํารวจภูธรเมือง
ลุง)
ระยอง
เรื่อง ขอทราบผล
ความคืบหน้า แต่ยังไม่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานสอบสวน
- กองวิชาการและแผนงานมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ซึ่งเกิดจากไฟกระชาก เกิดปัญหาในการใช้งาน
ขณะนี้อยู่ระหว่างสํารวจเพื่อหาวัสดุอุปกรณ์สํารองไฟ หรือปลั๊กไฟ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้
สํานักการคลัง

-11-

-12-

2. รายงานผลการดําเนินงาน รายจ่ายค้างจ่าย/รายจ่ายระหว่างดําเนินการ ปี 2555

- ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาโครงการของตัวเองว่าได้ดําเนินการแล้วหรือยัง เพื่อจะได้ไม่ต้องขยายเวลา
เบิ ก จ่ า ยออกไปอี ก ให้ เ ร่ ง ดํ า เนิ น การด้ ว ย ซึ่ ง รายชื่ อ ทั้ ง 14 โครงการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ส่ ง ให้ สํ า นั ก การคลั ง
ได้แก่ รถดับเพลิงตรวจการ รถบรรทุกของกองช่าง 6 ล้อ รถบรรทุกของกองช่าง 1 ตัน เครื่องพ่นสีจราจร ตู้เชื่อม
ไฟฟ้า กล้องวีดีโอ เครื่องฉายภาพ เครื่องมัลติมีเดีย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องยิงสติ๊กเกอร์ ตู้บานเลื่อน โต๊ะอาหาร
ปรับปรุงอาคารของโรงฆ่า สัตว์ ก่อสร้างเขื่อน สวนศรีเมือง เก้ าล้านห้าแสนบาท ก่อสร้างเขื่อนศาลาท่ าเกตุ
หกล้านห้าแสนบาท กล้องวงจรปิดสี่ล้านห้าแสนบาท เกาะกลางถนนสุขุมวิท ห้าแสนสองหมื่นบาท ถนนอารีย์ราษฎร์
ซอย 14 เจ็ดหมื่นห้าพันบาท สองพี่น้อง หกแสนบาท ซอยเกาะกะบาก หนึ่งแสนบาท ถนนเชิงเนิน สองแสนบาท
ไพบูลย์นิมิตรสุข หกล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาท เอไอเอ สามล้านห้าแสนบาท
- ท่ านปลั ดเทศบาลกํ าชั บเรื่องการจัด ซื้อจัด จ้า งว่ าควรกํา หนดรายละเอี ยดของเสป็ คของที่ต้ องการ
โดยให้จดรายละเอียดให้ชัดเจน และจากที่ซื้อของมาแล้วให้ลงทะเบียนในเรื่องของครุภัณฑ์ให้เป็นกิจจะลักษณะ
และเก็บทําไว้เป็นประวัติ
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- ให้ชี้แจงในที่ประชุมครั้งต่อไปด้วยว่าแต่ละโครงการที่ล่าช้าเพราะอะไร

กองช่าง
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ
70% ขณะนี้อยู่ระหว่าง งานงวดที่ 7 จาก 8 งวด
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลน ผลการดําเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 20% ผู้รับจ้างตัดเสาเข็ม
และมัดเหล็กโครงสร้างอาคาร
- โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ
100%
- โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดวัดปากน้ํา ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 60%
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย สวนศรีเมือง ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 90%
- โครงการก่อสร้างที่จอดรถสองแถวด้านหลังอาคารขนส่งผู้โดยสานจังหวัดระยอง ผลการดําเนินงาน
ปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 60%
- โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหลักเมืองและถนนชุมพล ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จ
ประมาณ 100% อยู่ระหว่างตรวจรับการจ้าง
- ทางหลวงชนบทได้มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจราจร เวนคืนที่ดินบริเวณวงเวียนสุนทรภู่ โรงเรียนกวงฮั้ว
ซึ่งเทศบาลจะทําการขอที่ดินที่เขาเวนคืนแล้ว เพื่อมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการขยายผิวจราจร เพื่อให้
การจราจรมีความคล่องตัวขึ้น และให้รถเลี้ยวได้ตลอดแนว โดยใช้งบประมาณของเทศบาลนครระยอง
มอบผู้อํานวยการกองช่างประสานเรื่องนี้กับทางหลวงชนบทว่าได้มีการเวนคืนที่ดินบริเวณไหนบ้าง
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 1 - 25 มี.ค. 56
* ต่ออายุ
725 ราย
* รายใหม่
7 ราย
รวมเงิน
222,595 บาท
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ –31 ม.ค. ๕6) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
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* รายรับจริงคิดเป็นร้อยละ 79 ของประมาณการรายรับ (๑,๕๓๕,๐๐๐ บาท)
* รายรับวันที่ 1 ต.ค. –28 ก.พ. ๕6 เท่ากับ 1,213,700 บาท
หมายเหตุ :
๑. หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหาร
๓. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๔. ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๕. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
๖. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๗. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
๘. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
๙. ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
๑๐. ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนมีนาคม จํานวน 4 เรื่อง (ตรวจสอบพร้อมให้คําแนะนํา)
1.1 กรณีศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 โดยพิจารณายืนตามคํา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ตามคดีหมายเลขดาที่ อ. 674/2550 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 748/2555
ของศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองระยองมีคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ 151/2549 คดีหมายเลขแดง
ที่ 97/2550 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะปิของนายอนุชิต ตันติเวชวุฒิกุล สถานประกอบการ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 17/3 ถนนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
* จากคําสั่งศาลปกครองสูงสุด จึงออกหนังสือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพิกถอนใช้ใบอนุญาตเลขที่
143/2548 ถึงนายอนุชิต ตันติเวชวุฒิกุล ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท
การผลิตกะปิ พร้อมตรวจสอบการดําเนินกิจการ ณ สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 พบว่าได้เลิก

-15กิจการแล้ว และมอบหมายเจ้าหน้าที่ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมสําเนาเรื่องดังกล่าวให้กองวิชาการ
และแผนงานทราบแล้ว
1.2 กรณีนางวรรณา เรียนไธสง บ้านพักอาศัยเลขที่ 145/12 ถนนราษฎร์บํารุง ตําบลเนินพระ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ว่าได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ําเสียของร้านทาขนมเปี๊ยะ
(ร้านลี้เจียเฮง)
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของร้านลี้เจียเฮง ให้ทําความสะอาดบ่อพักน้ําเสียภายใน 7 วัน หาวัสดุดักเศษ
วัตถุดิบและแป้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะก่อนปล่อยลงสู่บ่อพักน้ําเสีย และให้ทาความสะอาดทาง
ระบายน้ําและบ่อพักน้ําเสียทุกวัน ซึ่งเจ้าของร้านได้ปฏิบัติตามคําแนะนําเรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว
1.3 กรณี ด.ต.กรกต นพเกียรติ บ้านพักอาศัยเลขที่ 136/85 ถนนริมน้ํา ตําบลเชิงเนิน ได้รับความ
เดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุนัขของบ้านข้างเคียง จํานวน 2 หลัง
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของบ้านเลขที่ 136/83 และ 84 ให้ทําความสะอาดและเก็บมูลสุนัขทุกครั้งที่มี
การถ่ายมูล และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว และหากผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวอีกครั้งให้ติดต่อ
มายังเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการต่อไป
1.4 กรณีนางสาวจารุวรรณ ดารากร บ้านพักอาศัยเลขที่ 77/19 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตําบลเชิงเนิน
ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากร้านตัดกระจกของบ้านข้างเคียง
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านตัดกระจก ควบคุมเวลาในการทางาน ให้อยู่ในช่วงเวลา
08.00 – 17.00 น. และดําเนินการก่อสร้างผนัง เพื่อป้องกันเสียงไม่ให้รบกวนบ้านข้างเคียง ภายใน 60 วัน
และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว และจะติดตามผลตามคําแนะนํามารายงานให้ทราบต่อไป
2. เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 56 จํานวน 2 เรื่อง
2.1 กรณีนางหนูจวน ดวงมาลย์ บ้านพักอาศัยเลขที่ 096/4 ถนนริมน้ํา ตําบลท่าประดู่ ได้รับความ
เดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ําเสียของร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
* เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของร้าน ห้ามเทน้ําล้างภาชนะลงบนพื้นดิน และให้ขุดบ่อพักน้ําเสีย จํานวน 1 บ่อ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง ภายใน 30 วัน ซึ่งเจ้าของร้านได้ปฏิบัติตามคําแนะนํา
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว
2.2 กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแสดงดนตรีเสียงดังจากร้านวันวานนี้ ตั้งอยู่บ้านเลขที่
272/2 ถนนราษฎร์บํารุง ตําบลเนินพระ
* เจ้าของร้านได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่โดยการติดตั้งตัวปรับเสียง (cosmix) พร้อม
ปรับเปลี่ยนและลดจํานวนลําโพงภายในร้าน เหลือเพียง 2 และปรับเปลี่ยนชุดการแสดงดนตรีจากวงดนตรี
ขนาดใหญ่ เป็นการแสดงดนตรีโฟร์คซองแทน ทําให้เหตุรําคาญได้รับการแก้ไข และแจ้งให้ศูนย์ดําารงธรรมแล้ว
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

-16-

ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ชุนชนเก็บรวบรวมได้

ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้

-17ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้

น้ําหนักขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ตัน)

ปริมาณขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ชิ้น)

-18ปริมาณขยะติดเชื้อที่เก็บรวบรวม จากสถานพยาบาลคลินิก (ตัน)

กราฟแสดงปริมาณถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวม
จาก สํานักงานเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมีนาคม 2556

สรุปจํานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชม 3R+
(แยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล)
- ตามที่เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับอาสาสมัคร 3R+ฯ ของแต่ละโซน ลงพื้นที่สํารวจและเชิญชวน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 56 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2556 นั้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 608 ครัวเรือน ดังนี้
โซน A ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
65 ครัวเรือน
โซน B ชุมชนสัมฤทธิ์
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
225 ครัวเรือน
โซน C ชุมชนสองพี่น้อง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
196 ครัวเรือน
โซน D ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
122 ครัวเรือน

-19- กิจกรรม “นักสืบสายน้ํา” ภายใต้โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ําระยอง
วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน
เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรน้ําและร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถเฝ้าระวังและตรวจวัด
คุ ณภาพน้ํ า ทางกายภาพและชี วภาพได้ กลุ่ มเป้ า หมายเป็ น โรงเรี ย นที่ อยู่ ใกล้ เ ขตแม่ น้ํ า ระยอง ได้ แ ก่
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา, โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, โรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม, โรงเรียนวัดเนินพระ จํานวน 50 คน
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละโรงเรียนดําเนินการตรวจคุณภาพน้ําทางชีวภาพ
ทุก 3 เดือน และเผยแพร่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําและแนวทางการอนุรักษ์แม่น้ําในโรงเรียนตนเองและชุมชน
ใกล้เคียงโดยรับผิดชอบ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา : บริเวณสะพานปากน้ํา
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ : บริเวณสะพานเปี่ยมพงษ์ศานต์
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม : บริเวณท่าน้ําสวนศรีเมือง
- โรงเรียนวัดเนินพระ : บริเวณสวนสาธาร โขดปอ
- โรงเรียนนครระยองวิทยาคม : บริเวณสะพานบางจาก
* โดยจะนัดนักสืบสายน้ําแต่ละโรงเรียนตรวจวัดคุณภาพน้ําทางชีวภาพครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้
- ต้อนรับรับคณะศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ํา
ประจําเดือน มีนาคม 2556
1. คณะครูและนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 80 คน
2. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม จํานวน 60 คน
3. คะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จํานวน 40 คน
4. เยาวชนจากสถานพินิจจังหวัดระยอง ทํากิจกรรมเก็บขยะและปล่อยหอยพอก จํานวน 40 คน
5. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบตอง อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จํานวน 70 คน
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย
ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม 2556

-20ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภทเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556

ปริมาณทรายจากรถกวาดถนนและดุดฝุ่นเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556

- งานพัฒนาโดยการทาที่กั้นขยะในแม่น้ําระยอง จํานวน 10 จุด (ต่อเนื่อง)
* สะพานโขดศรีเมือง 2 ฝั่ง
จํานวน 4 จุด
* สะพานต้นมะขาม
จํานวน 3 จุด
* สะพานหน้าโรงเรียนอนุบาลระยอง
จํานวน 3 จุด

-21- งานพัฒนาเก็บผักตบชวาในแม่น้ําระยองบริเวณหน้าสุสานบางจาก
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อสําคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 –วันที่ 25 มีนาคม 2556)

จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง จําแนกรายเดือน ปี ๒๕๕๕ และ๒๕๕6
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี(๒๕๕1 - ๒๕๕5)

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนมีนาคม 2556 ในเขตเทศบาลนครระยอง

-22กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การรณรงค์สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ในชุมชน
พบค่า HI<10 จํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.59 คือ ชุมชนสนามเป้า, ชุมชนสองพี่น้อง, ชุมชนสะพาน
ราษฎร์, ชุมชนเรือนจํา, ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนทุ่งโตนด และชุมชนปักป่า
พบค่า HI 10-20 จํานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.04 คือ ชุมชนบางจาก, ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชน
ทางหลวง, ชุมชนตากสิน, ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย, ชุมชนหลังวัดป่า 1, ชุมชนชายกระป่อม, ชุมชนหลังวัดโขด
และชุมชนเนินพระ
พบค่า HI >20 จํานวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.38 คือ ชุมชนบางจาก, ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนทาง
หลวง, ชุมชนตากสิน, ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย, ชุมชนคือ ชุมชนปากน้ํา 1, ชุมชนปากน้ํา 2, ชุมชนสมุทรเจดีย์,
ชุมชนก้นปึก, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนสัมฤทธิ์, ชุมชนหลังอําเภอทางไผ่, ชุมชนหลังวัดป่า 2, ชุมชนสวนวัดโขด,
ชุมชนแขวงการทาง, ชุมชนปากคลอง และชุมชนริมน้ําท่าเกตุ
* ในโรงเรียน พบโรงเรียนปลอดลูกน้ํา 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 คือ โรงเรียนนครระยอง
วิทยาคม, โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา, โรงเรียนอนุบาล (ฝั่งประถม), โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยฯ , โรงเรียน กวงฮั้ว ,
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ ,
โรงเรียนศรอารีย์ , โรงเรียนบ้านเด็กเล็ก , โรงเรียนฝนทิพย์ , โรงเรียน กวงฮั้วเนิร์สเซอรี่ , โรงเรียนเป็ดน้อย ,
โรงเรียนโฮมเนิร์สเซอรี่และโรงเรียนสมคิด เนิร์สเซอรี่
หมายเหตุ มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองที่ยังไม่ปลอดลูกน้ําต้องเฝ้าระวัง จํานวน 3 แห่ง คือ โรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม, โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง, โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
* ในศาสนสถาน พบศาสนสถานปลอดลูกน้ํา 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.34 คือ วัดตรีวนาราม ,
วัดปากน้ํา และมัสยิดปากคลอง
หมายเหตุ มีศาสนสถานในเขตเทศบาลนครระยองที่ยังไม่ปลอดลูกน้าต้องเฝ้าระวัง จานวน 6 แห่ง คือ วัดโขดทิมทาราม,
วัดโขดใต้, วัดเนินพระ, วัดลุ่ม, วัดป่าประดู่ และวัดเกาะกลอย

-23งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จํานวน 1,008 คน
1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จํานวน 324 คน
1.2 คัดกรองสุขภาพหน้าสานักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จํานวน 104 คน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ให้ความรู้โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับบริการคัดกรองฯ
จํานวน 1,008 คน
2.2 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 306 คน
3. สุขภาพจิต
3.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า จํานวน 428 คน
4. งานยาเสพติด
4.1 ติดตามผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด จํานวน 6 คน ตามโครงการ”รวมพลัง อสม.คืนหัวใจให้
พ่อแม่คืนลูกหลานสู่อ้อมกอด”
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ วันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ คลินิกชุมชนอบอุ่น ผลการตรวจสุขภาพ
พบว่า
1. ผลปกติ
จํานวน 33 คน
2. ผลเริ่มมีความผิดปกติเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้องเฝ้าระวังสุขภาพ จํานวน 25 คน
3. ผลผิดปกติต้องได้รับการใช้ยา
จํานวน 18 คน
- พัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 9 มีนาคม
2556 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 76 คน
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือน อสม. วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม เทศบาล
นครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15
- นิเทศงานในศูนย์ ศสมช. เดือนกุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 11 ศสมช. ดังนี้
ศสมช. สะพานราษฎร์ , ศสมช. หลังอําเภอ , ศสมช. เนินพระ , ศสมช. สวนวัดโขดฯ , ศสมช. ก้นปึก
ศสมช. ทุ่งตะโหนด , ศสมช. ศูนย์การค้า , ศสมช. ชายกระป่อม, ศสมช. เกาะกลอย , ศสมช. บางจาก และ
ศสมช. เรือนจํา
- กิจกรรมวันอสม. แห่งชาติ วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ตลาดนัดเนินอุไร มี อสม.เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 89.26
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ อสม. เทศบาลนครระยอง
* วันที่ 14 มีนาคม 2556 ต้อนรับคณะผู้บริหารฯ อสม. จากเทศบาลตําบลท่าแชะ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
* วันที่ 25 มีนาคม 2556 ต้อนรับคณะผู้บริหารฯ อสม. จากเทศบาลตําบลหนองควาย
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการสร้างแกนนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 18 มีนาคม 2556 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 38 คน ผลคือ ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการฝึกทุกฐาน
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวนประชาชนที่ได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพที่บ้าน ทั้งหมด จํานวน 144/245 คน/ครั้ง

-241. มารดาหลังคลอด
2. เด็กอายุ 0-5 ปี
3. ผู้สูงอายุ
4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
5. ผู้พิการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

25/75
25/73
79/82
14/14
1/1

คน/ครั้ง
คน/ครั้ง
คน/ครั้ง
คน/ครั้ง
คน/ครั้ง

งานสุขาภิบาลอาหาร
1. งานด้านการประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2556 ผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
- ลงพื้นที่แจกหนังสือประชาสัมพันธ์พร้อมตรวจแนะนําผู้ประกอบการ จํานวน 51 แห่ง แยกเป็นสถาน
บันเทิง จํานวน 12 แห่ง ร้านอาหาร 16 แห่ง ร้านค้า จํานวน 22 แห่ง
- ประสานกองวิชาการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของเทศบาลนครระยองและลงเคเบิ้ลทีวี
- รถวิ่งประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครระยอง
2. พัฒนาโรงอาหารสวนศรีเมือง (ศูนย์อาหารต้นแบบ) ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ปิดป้ายชื่อร้านในแนวทางเดียวกัน
2. จัดทําทําเนียบผู้ประกอบการ
3. จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย ที่ชํารุดเพื่อทําการ
แก้ไข ปรับปรุงซึ่งต้องดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง ระบบใหม่ทั้งหมดและอยู่ระหว่างการจัดตั้งงบประมาณ
3. ลงพื้นที่สํารวจสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร (ร้านใหม่) ที่เข้าร่วมโครงการCFGT - จํานวน
สถานประกอบการที่ลงพื้นที่สํารวจมีจํานวน 6 แห่ง (ร้านอาหาร) สนใจและพร้อมเข้าร่วมโครงการ CFGT
จํานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. เจ๊แต๋ว
2. ข้าวมันไก่นายอู๋
3. ร้านส้มตําเจ๊อ้อยครกยักษ์
4. ร้านก๋วยเตี๋ยวชายสี่บะหมี่เกี๊ยว
4. ตรวจประเมินมาตรฐาน CFGT แผงลอยจาหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงพยาบาลระยอง
จํานวน 12 ร้าน การดําเนินงาน ดังนี้
1. ตรวจประเมินด้านกายภาพ 12 ข้อ
2. ตรวจประเมินด้านชีวภาพโดยใช้น้ํายา SI2
ผลการตรวจ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านกายภาพ จํานวน 12 ร้าน ได้แก่
- ไม่มีการปกปิดภาชนะที่ใส่อาหาร
- วางช้อนไม่เป็นระเบียบ
- ใส่เสื้อไม่มีแขน
- วางอาหารและอุปกรณ์ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- มีการแช่ของปนในน้ําแข็งที่ใช้สําหรับรับประทาน
ข้อแนะนํา
- สร้างจิตสํานึกด้านสุขาภิบาลอาหาร
- ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
- ตรวจประเมินซ้ําเดือนละครั้งเพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-25กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 5,011 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
* คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,721 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.26
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 436 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 854 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.04 รวม จํานวน 5,011 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
* คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,180 ราย นอกเขต 1,541 ราย
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 419 ราย นอกเขต 17 ราย
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 736 ราย นอกเขต 118 ราย
รวม
ในเขต 3,335 ราย นอกเขต 1,676 ราย
คิดเป็นร้อยละ

ในเขต 66.56

3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ

4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

นอกเขต 33.44

-26แผนภูมิแสดงจํานวนผู้รับบริการ เดือนธันวาคม 54 – มีนาคม 56

กองการศึกษา
1. มอบแฟ้มผลงานเด็กเล็ก 3 ศูนย์
2. อบรมครูเด็กเล็กการจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐาน
3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาการใช้จ่ายเงินการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ
5. อบรมครูไทยการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
6. สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
7. อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและศึกษาดูงานภาคเหนือ
- พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับเมืองเหอฉือ จีน

-27-

-28-

-29โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555

ผลการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนเข้าใหม่

- ทําการก่อสร้างรั้วโรงเรียน สนามเด็กเล่น และสถานที่ออกกําลังกายผู้สูงอายุ

-30โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
นั ก เรี ย นสอบเข้ า ศึ ก ษาต่ อ โรงเรี ย นระยองวิ ท ยาคม (ใหญ่ ) ไปสอบ 3 คน สอบได้ 2 คน
ได้แก่ ด.ช.ศิรศักดิ์ ศรีเริงหล้า และ ด.ญ.อภิชญา ศรีชลา
- นักเรี ยนสอบเข้าศึกษาต่ อโรงเรี ยนวัดป่าประดู่ ไปสอบ 3 คน สอบได้ 2 คน ได้แก่ ด.ญ.นวพร
บุญก่อเกื้อ และ ด.ช. กฤษณะ ชิดชินพงษ์
- สรุปการเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
1. โรงเรียนระยองวิทยาคม (ใหญ่)
2 คน
2. โรงเรียนวัดป่าประดู่
2 คน
3. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
6 คน
4. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา
25 คน
5. โรงเรียนศาสนาอิสลาม
4 คน
รวม
39 คน
- โรงเรียนทําการก่อสร้างทางเชื่อมตึก
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- ด.ช. บุริศ อภิชาติไพศาลสิน รับรางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร์ คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
- เด็กหญิงสุชาวลี กุลละวณิชย์ รางวัลชนะเลิศ กีฬาคาราเต้โด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- สสวท. ติดตามผลการทดลองใช้หนังสือเรียน ชั้น ป.1, 2, 4, 5 (4 – 8 มี.ค. 56)
- ทดสอบความพร้อม อ.1 (9 – 10 มี.ค. 56)
- สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล (16 มี.ค. 56)
- รับสมัคร เข้าเรียน อ.2 – ป.6 (25 มี.ค. 56)
- ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร เทศบาลนครระยอง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา (27 มี.ค. 56)
- ปัจฉิมนิเทศ และสายใยพันผูกลูกเหลืองฟ้า (28 มี.ค. 56)
- สอบคัดเลือกเข้าเรียน อ.2 – ป.6 (29 มี.ค. 56)
- มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (31 มี.ค. 56)
- ทําการปรับปรุงรั้วโรงเรียน
จํานวนนักเรียน ป.6 ที่เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1

- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้รับแท็บเล็ตมา จํานวน 286 เครื่อง โดยให้ลงทะเบียนเป็นครุภัณฑ์
ของโรงเรียน ซึ่งแท็บเล็ตจํานวน 1 เครื่อง จะต้องลงทะเบียนตามเลข 13 หลักของเด็กนักเรียน 1 คน

-31และในกรณีเด็กนักเรียนย้ายสถานที่เรียน ให้โรงเรียนส่งแท็บเล็ตตามไป ซึ่งนายกเทศมนตรีจะมอบอํานาจให้โรงเรียน
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ โดยให้ผู้อํานวยการสถานศึกษารายงานมาเป็นหนังสือ เพื่อให้นายกเทศมนตรีลงนาม
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเข้าเรียน
ต่อโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระหว่าวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2556
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
- คณะครูร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2556 ณ
จังหวัดตาก - เชียงใหม่
- คณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21, 22 และ 25
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับทราบผลการเรียน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
- ผู้อํานวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน ดีเยี่ยม ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
- ผู้อํานวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต
- สรุปผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- จํานวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน จบการศึกษา 108 คน และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
ลําดับ

ชื่อโรงเรียน

นักเรียนที่สอบได้

1

ระยองวิทยาคม

3

2

วัดป่าประดู่

22

3

ระยองวิทยาคม (ปากน้ํา)

33

4

ตากสินอนุสรณ์

23

5

เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง

11

6

บ้านค่าย

2

7

นครระยองวิทยาคม

3

8

ตาขัน

1

9

มาบตาพุดพันพิทยาคาร

1

10 บ้านแลง

1

11 ต่างจังหวัด (ผู้ปกครองย้ายกลับภูมิลําเนาเดิม)

8

-32ผลการสอบ O –Net ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
กลุ่มสาระฯ

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ของโรงเรียน

ผลการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ภาษาไทย

๔๕.๖๘

๔๗.๗๖

สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๒.๐๘

คณิตศาสตร์

๓๕.๗๗

๓๗.๔๑

สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๑.๖๔

วิทยาศาสตร์

๓๗.๔๖

๓๕.๐๗

ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย ๒.๓๙

สังคมฯ

๔๔.๒๒

๔๖.๑๗

สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๑.๙๕

สุขศึกษา

๕๔.๘๔

๕๖.๔๑

สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๑.๕๗

ศิลปะ

๕๒.๒๗

๕๓.๑๕

สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๐.๘๘

การงานอาชีพฯ

๕๓.๘๕

๕๓.๒๒

ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย ๐.๖๓

ภาษาอังกฤษ

๓๖.๙๙

๓๙.๘๔

สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๒.๘๕

ค่าเฉลี่ย

หมายเหตุ

*

*

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
รายงานจํานวนนักเรียนประจําปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556
ปี 2555

ปี 2556

จํานวนที่
รับเพิ่มได้

ชั้น

จํานวน
ห้อง

จํานวน
นักเรียน

จํานวน
ห้อง

จํานวน
นักเรียน

อนุบาล 1

7

188

7

186

-

อนุบาล 2

7

178

7

180

-

อนุบาล 3

7

195

7

178

2

ประถมศึกษาปีที่ 1

6

174

6

180

-15

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

149

6

180

+6

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

121

5

150

+1

ประถมศึกษาปีที่ 4

3

84

4

120

-1

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

53

3

90

+6

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

40

2

53

+7

43

1,182

47

1,317

รวม

หมายเหตุ

-33ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน
ระยองวิทยาคม
มัธยมตากสินระยอง
นครระยองวิทยาคม
สวนกุหลาบ กทม.
สตรีศรีสุริโยทัย กทม.
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ระยอง
ราชินีบน กทม.
อัสสัมชัญ ระยอง
รร.ที่ขอนแก่น

จํานวน (คน)
21
9
3
1
1
1
1
1
1
1

รวม 40 คน
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- โรงเรียนมอบประกาศนียบัตร สําหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีปัจฉิมนิเทศ และเลี้ยง
ส่งนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนที่จบในปีการศึกษานี้ จํานวน 127 คน
- โรงเรียนได้รับให้เป็นตัวแทนของศูนย์พระมหาชนกในระดับอําเภอ เข้าประกวดเรื่องสถาบันพระมหา
ชนกของจังหวัดระยอง โดยมีคณะกรรมการจากจังหวัดมาประเมิน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลว่าจะได้ลําดับที่เท่าไร
- โรงเรียนนํานักเรียนไปรับรางวัลเหรียญทองแดง คนเก่งท้องถิ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้
มีนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัล จํานวน 1 คน
- โรงเรียนอยู่ระหว่างสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การเลือกตั้งประธานชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ
รายชื่อ ผู้สมัครประธานชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ
1. นางมณฑา หลิมพลอย
2. นายนิวัติ เรืองโชติ
ผลการเลือกตั้ง
หมายเลข 1 ได้ 210 คะแนน
หมายเลข 2 ได้ 214 คะแนน
ดังนั้นหมายเลข 2 นายนิวัติ เรืองโชติ ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ
- การเลือกตั้งประธานชุมชนตากสินมหาราช
รายชื่อ ผู้สมัครประธานชุมชนตากสินมหาราช
1. นางจินตนา สุภาภรณ์
2. นางสาววรรณดี มณีศาสตร์
ผลการเลือกตั้ง
หมายเลข 1 ได้ 142 คะแนน
หมายเลข 2 ได้ 85 คะแนน
ดังนั้นหมายเลข 1 นางจินตนา สุภาภรณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนตากสินฯ
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ผลการดําเนินงานในรอบเดือน มีนาคม 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2556)
ยอดรับจํานํารวม
2,910 ราย จํานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,724 ราย จํานวนเงิน
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
9,142 ราย จํานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

76,440,600.- บาท
70,682,900.- บาท
244,139,500.- บาท
2,314,521.25 บาท
278,220.- บาท
2,592,741.25 บาท
359,896.61
263,389.61
623,286.22
1,969,455.03
140,000,000.108,680,000.31,320,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- มอบสํานักปลัดเทศบาล ให้เทศกิจดูความเรียบร้อยเรื่องการจอดรถ โดยห้ามจอดบริเวณหัวมุม
ทางแยกที่จะเลี้ยว และให้ตีเส้นขาวแดงว่าห้ามจอด และมอบกองช่างให้ปรับปรุงโดยเปลี่ยนตระแกรงตรงบ่อพัก
ให้เป็นตระแกรงใหญ่และหนา
- เรื่องการอบรมของสํานักปลัดเทศบาล หลักสูตร “ปลดล็อคศักยภาพสู่ความสําเร็จ” มอบสํานักปลัดเทศบาล
จั ดโควตาให้ ครู ศู นย์ เด็ กเล็ ก และสถานธนานุ บาลด้ วย โดยให้ สถานศึ กษาทุ กโรงประสานกั บงานบุ ค ลากร
ว่าแต่ละโรงเรียนมีโควต้าจํานวนเท่าไร
- ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอรรถวุฒิ อรรถรุ่งโรจน์ ท่านพูดถึงเรื่องถนน
หลังห้างบิ๊กซี ระยอง โดยท่านให้ผู้อํานวยการกองช่างทําสรุปยอดตัวเงินส่งไปให้ท่าน เพื่อจะนําเข้าแผนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของงบประมาณที่เป็นโควต้าของท่าน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาคือยกระดับ
ตรงที่มันท่วม เพื่อให้ระบายน้ํามาลงที่เกาะพรวด
- มอบกองช่าง ประสานผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เรื่องโรงอาหารของ
โรงเรียน โดยให้ทําการเลาะริมคลองทั้งหมด และรื้อโรงอาหารเพื่อสร้างอาคาร ประมาณ 3 – 4 ชั้น และทําใต้ถุนโล่ง
ทํ า เทอเรส ยื่ น ออกไปริ ม คลอง มี บั น ไดลงคลอง ต้ น ไม้ ยั ง คงไว้ เ หมื อ นเดิ ม มอบกองช่ า งออกแบบ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีจะของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเพื่อมาสร้างอาคารดังกล่าว
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงเสด็จเปิ ด
คลินิกชุมชนอบอุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนของสํานักการคลัง และกองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบในเรื่อง
การหาผู้มาทูลเกล้าถวาย ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้กําหนดจํานวนผู้ที่จะทูลเกล้าถวายไว้ จํานวน 100 คน
คนละประมาณ 30,000 บาท ส่วนรายชื่อจะต้องได้อย่างช้าวันที่ 17 เมษายน 2556 เพื่อส่งมอบให้ทางสูจิบัตร
ซึ่งจะจัดทํา จํานวน 300 ชุด ในเรื่องของผู้รับบริจาคมีอยู่สองส่วน ส่วนแรก คือ ประกาศเชิญชวนพนักงาน
เทศบาล หรือผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทูลเกล้าถวาย และส่วนที่สอง คือ ขอความกรุณาท่านหัวหน้าส่วนราชการ
และท่านผู้อํานวยการสถานศึกษาหาผู้ที่มีความประสงค์จะทูลเกล้าถวายให้ด้วย ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะทูลเกล้า
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เนื่องจากเป็นโดยพระราชกุศล และในส่วนของการรับเข็มที่ระลึกนั้นให้ทําเป็นซองใส่กระดาษแข็ง และพิมพ์
รายชื่อ โดยจะให้รับเป็นซองจากสมเด็จพระเทพฯ ส่วนเข็มที่ระลึกให้รับจากท่านนายกเทศมนตรีหลังจากที่
สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จกลับแล้ ว โดยจะให้รับในวัน นั้นเลย เพื่ อความสะดวกในการติด ต่อประสานงาน
จึงเรียนเชิญพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และให้เชิญสํานักราชเลขานุการ ในพระเทพฯ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมกับเทศบาลนครระยอง เพื่อจะได้เตรียมงานหรือชี้จุดต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการจัด
และให้เชิญครั้งที่สองเพื่อมาตรวจความเรียบร้อยก่อนวันงาน โดยให้สํานักปลัดเทศบาลรวบรวมรายชื่อของแขก
ภายนอกที่จะมาร่วมงาน และให้แต่ละส่วนราชการส่งรายชื่อผู้ที่จะมาร่วมงานในส่วนของผู้ที่แต่งชุดขาว และผู้ที่
แต่งชุดเครื่องแบบกากีว่ามีจํานวนเท่าไร เพื่อมาหารือกันอีกครั้ง
- เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 1 ที่ประชุมมีมติให้สร้าง
อนุสาวรีย์ที่เป็นรูปปั้นช้างพังคีรีบัญชร เครื่องทรงเต็มยศ องค์สีขาว ฐานเป็นหินแกรนิตดํา มีที่นั่งด้านล่าง
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

-36-

