รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2556
วันที่ 4 มิถุนายน 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.

นายวรวิทย์
นายมานพ
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายนิวัติ
นายมนตรี
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายเจตน์
นางศิวนันท์
นางสุนิสา
นางสาวอารี
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นายชณินทร์
นายรักษ์สิทธิ์
นางสุจิตรา
นางซ่อนกลิ่น
นางผ่องศรี
นายดุสิต
นางสายสุนีย์
นางกรชวัล
นางสาวอรุณรัตน์
นางอภิรญา
นางสาวกนก

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

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
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
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

-233.
34.
35.

นางสาวกัลยรัชต์
นางสาวฐปนีย์
นางกุลยา

ธันยสหพงศ์
โสภณ
กุลรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ศรีชลา
อังควินิจวงศ์
ดุษฎีวงษ์กําจร

รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี (ไปราชการ)

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นายวิชิต
นายธนิต
นายวารินทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล
1. นางสาวอรอุมา แซ่ซิ้ม ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6ว
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6ว งานบริการทางการพยาบาล
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และการพยาบาล ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนคระยอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
- บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย
1. นายชัยกร ประยูรชาญ ตําแหน่งทันตแพทย์ ระดับ 4
งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงาน
บริการทางการแพทย์และการพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
2. นางสาวปิยวรรณ นามทอง ตําแหน่งเภสัชกร ระดับ 4 งานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริการทาง
การแพทย์และการพยาบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- รายงานความคืบหน้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ดําเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ
(สํานักการคลัง, หน่วยงานเจ้าของโครงการ)
มติที่ประชุม

- มอบกองช่างเร่งดําเนินการโครงการของปี 2555 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 185,383 บาท รายจ่าย 346,922.74 บาท
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 บาท
หมายเหตุ รายจ่ า ยสู ง กว่ า รายรั บ เนื่ อ งจากมี ร ายการเบิ ก เงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งที่ จ อดรถสองแถว (งวดสุ ด ท้ า ย)
จํานวน 320,000 บาท

-3- การก่อสร้างที่จอดรถสองแถวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการประชุมซักซ้อมและหารือร่วมกัน ระหว่าง
ผู้ประกอบการเดินรถสองแถว (สหกรณ์เดินรถ) ในจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ตํารวจ ตัวแทนศูนย์การค้า ในวันที่
11 มิถุนายน 2556 ณ ที่ทําการชุมชนศูนย์การค้า เวลา 14.30 น.
งานจราจร
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งานจราจรได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรโรงเรียนให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 โรงเรียน
* โรงเรียนวัดป่าประดู่
จํานวน 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2556
* โรงเรียนระยองวิทยาคม (ปากน้ํา) จํานวน 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2556
- การจัดจราจร การจัดระเบียบการจอดรถวันคี่วันคู่ บริเวณถนนราษฎร์บํารุง ตั้งแต่แยกโรงแรมเวียงวลี
จนถึงซอยแยกเข้าตลาดหมอสาโรจน์ วันนี้เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จะมีการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างงานจราจร
สภอ.เมืองระยอง กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อกวดขันการจัดระเบียบการจอดรถเป็นวันแรก
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 5 ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 3 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 9 ราย
5. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 46 ป้าย
6. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 4 แห่ง
7. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 1 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน - ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 9 ครั้ง
- งานบริการ 125 ครั้ง
- งานกู้ภัยฯ 29 ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 22 คณะ จํานวน 2,228 คน
- เทศบาลสัญจร เขต 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณลานข้างทริปเปิ้ลทริปทรี
คอนโดมีเนียม หลังโรงเรียนสมคิดวิทยา ถนนสาย ค.2 ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 4 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 1, ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 2, ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย และชุมชนพูนไฉ่

-4งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจําลาออก
- ลูกจ้างประจําเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้างลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

1 คน
- คน
1 คน
2 คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
7 คน
8 คน
- คน
- คน
- คน

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
144 คน
* ลูกจ้างประจํา
40 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
263 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 155 คน
รวม
602 คน
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
* พนักงานครูเทศบาล
249 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
4 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
25 คน
รวม
288 คน
รวมทั้งสิ้น 890 คน
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2556

-5งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

รายงานการทําบัตร
ประจําเดือน พฤษภาคม 2556

-6กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ครั้ง 3 เรื่อง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 22 ครั้ง 22 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 ครั้ง
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 2 แบนเนอร์
5 .ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ จอประชาสัมพันธ์ จํานวน 7 เรื่อง
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

1 สอบสวนข้อเท็จจริง
1.1 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน
1.2 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
ประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวดราคา
ตัวจริง
1.3 พนักงานเทศบาลถูกสอบสวนกรณีเทศบาล อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการ
จอมพลฯ นําเงินงบประมาณไปก่อสร้างอาคารใน การสอบสวน
ที่ดินเอกชน
1.4 เครื่องคอมเพรสเซอร์โรงรับจํานําสูญหาย
ผู้กระทําผิดได้นําเงินมาชดใช้ให้กับ
โรงรับจํานําแล้ว อยู่ระหว่างการ
สอบสวนข้อเท็จจริง
1.5 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ขับขี่รถจักรยนต์คว่ํา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส
ข้อเท็จจริงแล้ว ได้สอบปากคํา 1
ปาก เหลือสอบปากคํา 3 ปาก
1.6 พนักงานป้องกันได้ขับรถบรรทุกน้ําฯ ทะเบียน อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
82-1791 เฉี่ยวชนรถกระบะ ทะเบียน กง-1101 สอบสวนข้อเท็จจริง
ระยอง
1.7 ร้องเรียนนายชนินทร์ บรรจงอักษร
ได้ตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนนครระยอง
ได้สอบปากคําครูจํานวน 11 ปาก
วิทยาคม
เหลือ 3 ปาก
1.8 สายไฟฟ้าบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
ได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
สูญหาย
อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง
1.9 การทําบัตรประชาชน รายนางสมใจ
อยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการ
สุขสําราญ
สอบสวนข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างการ
รวบรวมพยานเอกสาร

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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2.
3

4

5

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

1.10 การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของ ได้สอบปากคําจํานวน 12 ปาก
หจก.ซันลุยและอู่จําเนียน การช่าง
อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน
1.11 พฤติกรรมการมาปฏิบัติงานและการหยุดงาน ตั้งคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายนายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์
อยู่ในระหว่างนัดประชุมวางแนว
ทางการสอบสวน
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
2.1 การมาปฏิบัติราชการของนายประกอบ
ตั้งกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ยมจินดา
อยู่ในระหว่างแจ้งข้อกล่าวหา
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
3.1 นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงาน
ทําหนังสือส่งจังหวัด เพื่อขอความ
สอบสวนจับคดี(ยาบ้า)
เห็นชอบให้ออกจากราชการ
อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการ
จังหวัดระยอง
3.2 นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงานสอบสวน ทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อขอความ
จับคดียาเสพติด(ยาไอซ์)
เห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน
อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการ
จังหวัดระยอง
2.3 นายกิตติศักดิ์ คณาวิวัฒน์ ขาดราชการ
ทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อขอความ
ติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เห็นชอบให้ออกจากราชการอยู่ใน
ระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัด
ระยอง
สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
4.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาดเทศบันเทิง สรุปสํานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างเสนอประธานกรรมการ
4.2 เครื่องยนต์เรือสูญหาย จํานวน 1 เครื่อง
สรุปสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สรุปจํานวนความรับ
ผิดค่าเสียหายหลังจากหักค่าเสื่อม
ราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอประธาน
กรรมการ
คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
5.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยัง
ธนาคารต่างๆ, สนง.ที่ดิน,
การไฟฟ้า, ประปา,
องค์การโทรศัพท์เพื่อสืบหาทรัพย์
ของนายจิรเดชฯ และนางวาสนาฯ

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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เรื่อง
5.2 คดีนายกู้ชาติ สนิทกลาง (รถชนเสาไฟฟ้า)
5.3 คดีนายนิวัฒน์ ซาเฮ้า(รถชนเสาไฟฟ้าแยกออคิด)
5.4 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชนเสาไฟฟ้า)

5.5 คดีนายวัชระ คึมยะราช (รถชนเสาไฟฟ้า)

5.6 คดีบอลลูนระเบิด

ขั้นตอนการดําเนินการ
นายกู้ชาติฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหาย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ถอนฟ้องเรียบร้อยแล้ว
นายนิวัฒน์ฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหาย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถอนฟ้อง
เรียบร้อยแล้ว
ศาลจังหวัดระยองนัดสืบพยาน
โจทก์ในวันที่ 27 พ.ค. 2556
นายสราวุธ ฯ ไม่มาศาล ถือว่า
จําเลยขาดนัดยื่นคําให้การ ให้
พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีแก่โจทก์
ฝ่ายเดียว
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ศาลได้พิพากษาให้นายวัชระฯ
ชําระเงินจํานวน 76,274.96
บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน
72,150 บาท และให้ชําระค่า
ทนาย 3,000 บาท อยู่ในระหว่าง
ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
ออกหมายบังคับคดี
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.56 ศาลจังหวัด
ระยองนัดชี้สองสถาน ปรากฏว่า
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยปฏิเสธ
การชดใช้ค่าเสียหายโดยอ้างว่าไม่
เข้าข้อความรับผิดของกรมธรรม์
ประกันภัย ศาลจังหวัดระยองจึง
กําหนดประเด็นว่าบริษัท
เจ้าพระยาฯจะต้องรับผิดหรือไม่
และถ้ารับผิด รับผิดเท่าใด ซึ่งศาล
จังหวัดระยองนัดสืบพยานโจทก์ใน
วันที่ 1,2,3 ต.ค.56

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
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เรื่อง
5 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
5.7 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู(บริเวณถนนท่า
บรรทุก)

ขั้นตอนการดําเนินการ
กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
-ศาลนัดฟังคําพิพากษา วันที่ 20
พ.ย.55 เวลา 09.00 น. พิพากษา
ว่าพยานหลักฐานนายธีระศักดิ์
อินทนู ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน
ไม่อาจรับฟังได้ว่า ได้ครอบครองใน
ที่พิพาทมาก่อนวันที่ 1 ธันวาคม
2497 ซึ่งเป็นวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว และถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ
การเข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นการต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9
นายธีระศักดิ์ อินทนู ที่ 1 กับพวก
8 คน จึงไม่มีสิทธิอ้างการ
ครอบครองที่ผิดกฎหมายยันต่อรัฐ
ได้ คําพิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้ว
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน
ตามศาลชั้นต้น,นายธีระศักดิ์ฯ
ยื่นฎีกา, อยู่ในระหว่างขอความ
อนุเคราะห์หพนักงานอัยการยื่น
แก้ฎีกา คัดค้านคําร้องขอดําเนินคดี
ในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา
และคัดค้านคําร้องขอทุเลาการ
บังคับ
5.8 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้องเทศบาลเรื่อง อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้าน
ละเมิดที่ดิน (ข้างแหลมทอง)
ทุเลาการบังคับคดี (ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าเป็นทางภารจํายอม,
ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็นทาง
สาธารณะ โจทก์ฎีกา)
6. คดีปกครอง
6.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1 กับพวก อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์คํา
รวม 167 คน ที่ทิ้งขยะบริเวณน้ําคอก
พิพากษาศาลปกครองระยอง
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เรื่อง
6.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด)

ขั้นตอนการดําเนินการ
กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
ศาลปกครองจังหวัดระยองได้มี
คําพิพากษาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.
2556 ว่า การที่เทศบาลไม่มีคําสั่ง
ให้เจ้าของที่ดินรื้อถอนกําแพงและ
กองที่ดินออกจากซอยพิพาทเพื่อให้
ถนนพิพาทใช้สัญจรไปมาได้
ตามปกติ เป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 เม.ย.
56 เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค้าน
คําพิพากษาของศาลปกครอง
เนื่องจากถนนที่พิพาทเป็นถนน
ส่วนบุคคล และอยู่ในโฉนดที่ดิน
เลขที่ 12021 เลขที่ดิน 2067
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
เป็นกรรมสิทธิ์ของ นางสะอิ้ง
ปานงาน และไม่มีหลักฐานการอุทิศ
ที่ดินดังกล่าวเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ เทศบาลจึง
ไม่สามารถใช้อํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองที่ดินได้ จึงไม่ถือว่าเป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
และเมื่อวันที่ 26 เม.ย.56 เทศบาล
ได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษา
เรียบร้อยแล้ว
6.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา (ตลาดวัดลุ่ม) คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทําคําให้การ
เพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่งอัยการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองระยอง
6.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง)
ทําหนังสือรายงานการดําเนินการ
ตลาดแม่แดง(ตลาดเทศบาล 4)
ไปยังสํานักบังคับคดีปกครอง
ศาลปกครองแล้ว
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เรื่อง
ขั้นตอนการดําเนินการ
กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
6.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน เทศบาลได้ยื่นหนังสือออก น.ส.ล.
บริเวณ (ถนนราษฎร์บํารุง ซอย 15)
อยู่ระหว่างการปิดประกาศของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง ว่ามี
ผู้คัดค้านการออก น.ส.ล.หรือไม่
6.6 การบุกรุกที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากน้ํา
ได้แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวน
6.7 การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณโขดศาลเจ้า
ได้ทําบันทึกแจ้งกองช่างทําป้าย
ติดตั้งพื้นที่อาณาเขต และออก
หนังสือ น.ส.ล. อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการของกองช่าง
7. คดีอาญา
นางพนอจิตต์ หรือขาว จําเลย (ไม่ปฏิบัติตาม
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
คําพิพากษา,ไม่ย้ายออกจากที่ร้านครัวลุง)
ได้นําพนักงานสอบสวนจับกุมนาง
พะนอจิตต์ หรือขาว จําเลย
งานวิจัยและประเมินผล
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 1
(ไตรมาสที่1-2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดนเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและรายงานผลการติดตามของเทศบาลนครระยองกําหนดโดยใช้แผนดําเนินงานเทศบาลนคร
ระยอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเครื่องมือในการติดตามเนื่องจากแผนดําเนินงานเป็นแผนแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในเขตเทศบาลนครระยอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ดังนั้น งานวิจัยและประเมินผล ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ดังนี้

-12จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556
ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/งบประมาณตามแผน
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้
5
30,218,600.00
มีความยั่งยืนและสมดุล
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้าง
38
35,365,000.00
พื้นฐานและการวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม
67
18,887,900.00
4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง และมีสุข
19
3,347,200.00
ภาวะที่ดี
5.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่น
26
12,708,000.00
เข้มแข็งมั่นคง และปลอดภัย
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความ
68
21,226,100.00
เป็นธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐานภายใต้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน
รวม
223
121,752,800.00

โครงการตามแผนการดําเนินงานเทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ลําดับ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
ยั่งยืนและสมดุล

โครงการ
4

808,600

2

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพื้นฐานและ
การวางผังเมืองที่ได้มาตรฐาน

37

34,355,000

3

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม

61

18,366,000

4

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี

17

3,322,200

5

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้มีความอบอุ่นเข้มแข็งมั่นคง
และปลอดภัย

33

11,772,000

6

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเมืองและองค์กรเทศบาลให้มีความเป็น
ธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่ทันสมัยได้มาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

62

19,527,600

214

88,151,400

1

รวม

งบประมาณ
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จํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานเทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1-2
โครงการ

ดําเนินการ

ร้อยละ

ไม่ดําเนินการ

ร้อยละ

1

-

-

-

-

-

2

1

0

0

1

0.81

3

48

13

10.57

35

28.46

4

15

12

9.76

3

2.44

5

14

14

10.57

0

0

6

45

27

21.95

18

14.63

รวม

123

66

52.85

57

47.15

งบประมาณที่มีการเบิกจ่ายตามแผนดําเนินงานเทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ/ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1-2
งบประมาณ

1

-

ดําเนินการเบิกจ่าย ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

เบิกจ่ายจริง

คงเหลือ

ร้อยละ

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

-

0

0

550,000

1.75

-

-

-

169,072

1.10

2

550,000

3

9,514,700

1,837,500

5.85

7,677,200

24.44 1,668,428

4

2,735,500

1,502,500

4.78

1,233,000

3.92

1,422,240

80,260

0.52

5

8,030,000

8,030,000

25.56

0.00

0

7,525,408

504,592

3.30

6

10,587,600

3,938,700

12.54

6,648,900

21.16 3,843,384

95,316

0.62

รวม

31,417,800

15,308,700

51.27 14,459,460

849,240

5.54

48.73 16,109,100

สํานักการคลัง
1. การปรับอัตราเพิ่มขึ้นการเบิกเงิน (หนังสือ ที่ รย 0017.2/ว1147 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556)
• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบเรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
• ปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม
และการประชุม และค่าอาหารในการประชุม ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน
• ปรับอัตราเพิ่มขึ้น ดังนี้
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2. รายงานผลการดํ า เนิ น การโครงการสายสั ม พั น ธ์ ผู้ ชํ า ระภาษี “หลอมดวงใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
เชื่อมความสัมพันธ์ผู้ชําระภาษี”
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง
• ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 73.07
• วัตถุประสงค์
1. สร้างภาพพจน์ที่ดี สร้างความใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นการคืนกําไรให้กับ
ประชาชนผู้ชําระภาษี
2. เป็นการประชาสัมพันธ์หน้าที่ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับรู้ภาระหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงาน รวมทั้งได้มีโอกาสซักถาม แลกเปลี่ยน เสนอแนะ ข้อมูลในด้านต่าง ๆ
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับประชาชนในการชําระภาษี
4. เพื่อสร้างความสําคัญของการชําระภาษีท้องถิ่น
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (จากแบบสอบถาม)
1. ด้านวิทยากรสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้ดี
2. ด้านสถานที่มีความเหมาะสม ระยะเวลาอบรมเหมาะสม
3. ด้านความรู้ความเหมาะสมก่อนการอบรม มีความรู้พอสมควรหลังการอบรม
มีความรู้มากขึ้น
4. ด้านการนําความรู้ไปใช้สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ได้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1) มีความประทับใจในการจัดโครงการนี้
2) มีความต้องการให้มีโครงการเช่นนี้อีกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เทศบาลนครระยองและประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบัน 100 %
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลน ผลการดําเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 40%
- โครงการก่อสร้างถนนพร้องรางระบายน้ํา ถนนคอนโดศรีเมือง ซอย 3 ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้ว
เสร็จประมาณ 100%
- โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง High mast บริเวณเขื่อนกันดินถนน อารีราษฎร์
ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 100%

-15สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 1 - 23 พ.ค. 56
* ต่ออายุ 317 ราย
* รายใหม่
6 ราย
รวมเงิน 110,970 บาท
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ –30 เม.ย. ๕6) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

* รายรับจริงคิดเป็นร้อยละ 99 ของประมาณการรายรับ (๑,๕๓๕,๐๐๐ บาท)
* รายรับวันที่ 1 ต.ค. –30 เม.ย. ๕6 เท่ากับ 1,514,760 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

-16งานตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
- ได้ทําการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ประจําเดือน พฤษภาคม
2556 จํานวน 20 ราย ด้านทําเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย และการกําจัดของเสีย บริเวณที่ทําการ
สุ่มตรวจประเมินได้แก่ บริเวณชุมชนหลังวัดป่า 1 และ 2 จํานวน 20 ราย พบว่า
- ผ่านเกณฑ์ประเมิน 18 ราย
- เลิกกิจการ 1 ราย
- ยังไม่พบผู้ประกอบการ 1 ราย
งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประจําเดือน พฤษภาคม 2556 จํานวน 3 เรื่อง
1. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 เรื่อง (ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว)
1.1 กรณีนายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศบาลนครระยองรับแจ้งจากประชาชนผู้พักอาศัย
บริเวณถนนเลียบชายฝั่ง ตําบลปากน้ํา ว่าได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการ
ประกอบถังไฟเบอร์ของบ้านข้างเคียง
 เจ้าหน้าที่แนะนําให้งดการประกอบถังไฟเบอร์ ภายใน 7 วัน นับจากได้รับคําแนะนํา
และผู้ประกอบการรับปากว่าจะไม่ประกอบถังไฟเบอร์ในบริเวณนี้อีก ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว
2. เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือนธันวาคม 2555 จํานวน 1 เรื่อง
- เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรม ทน.ระยอง ลงวันที่ 28 พ.ย. 2555 เนื้อความโดยสรุปว่า
ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการแสดงดนตรีของร้านอาหารหลังสวน
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตําบลปากน้ํา
 เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจสอบ ให้คําแนะนํา พร้อมออกคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้แก้ไข/ระงับเหตุรําคาญมาโดยตลอด สรุปการแก้ไข/ปรับปรุงของเจ้าของร้านดังนี้
* ถอดลําโพง จํานวน 2 ตัว ด้านที่ติดกับสนามกอล์ฟซึ่งหันออกไปนอกร้าน
* ติดตั้งแผ่นไม้ความสูงประมาณ 1 –1.5 เมตรด้านหน้าร้านบริเวณด้านซ้าย
(ด้านหลังลําโพง) และตรงกลาง (ทางเข้าร้าน) บริเวณด้านขวาของร้าน (ด้านหลัง
ลําโพง)
* ควบคุมระดับเสียงดนตรีให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อความเดือดร้อนกับประชาชนที่อาศัย
อยู่ข้างเคียง และควบคุมเวลาในการเปิดเสียงดนตรีไม่ให้เกิน 24.00 น. ของทุกวัน
ภายหลังการแก้ไข/ปรับปรุงแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 2 ครั้ง
ณ บริเวณที่ถูกร้องเรียน ได้ผลการตรวจวัดเกินมาตรฐานทั้ง 2 ครั้ง (มากกว่าระดับเสียง
รบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบลเอ ถือว่าเป็นเสียงรบกวน) ดังนี้
* วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 22.00 –22.30 นาฬิกา พบว่า มีค่าระดับเสียง
รบกวนเท่ากับ 11.3, 10.9 และ 12.4 เดซิเบลเอ ตามลําดับ
* วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.40 –22.20 นาฬิกา พบว่า มีค่าระดับเสียง
รบกวนเท่ากับ 15.6, 15.9 และ 16.9 เดซิเบลเอ ตามลําดับ
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกหนังสือขอเชิญเจ้าของร้านมาพบเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

-173. เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 1 เรื่อง
- กรณีนางสาวจารุวรรณ ดารากร บ้านพักอาศัยเลขที่ 77/19 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากร้านตัดกระจก
ของบ้านข้างเคียง
 เจ้าหน้าที่แนะนําให้ควบคุมเวลาในการทํางานให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00 –17.00 น. และ
ดําเนินการก่อสร้างผนัง เพื่อป้องกันเสียงไม่ให้รบกวนบ้านข้างเคียง ภายใน 60 วัน
 จากการติดตามหลังครบกําหนด พบว่า เจ้าของร้านอยู่ระหว่างดําเนินการกั้นห้องสําหรับ
ตัดอะลูมิเนียม และขอขยายเวลาเป็นภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เพื่อดําเนินการให้
แล้วเสร็จ และได้นําอะลูมิเนียมไปตัดที่หน้างานเป็นส่วนใหญ่ เป็นการช่วยลดเสียงรบกวน
ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดตามผลตาม
คําแนะนํามารายงานให้ทราบต่อไป
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
กราฟปริมาณขยะที่สามารถจัดเก็บได้ ประจําเดือน พฤษภาคม 2556

ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ชุนชนเก็บรวบรวมได้

-18ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้

น้ําหนักขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ตัน)

-19ปริมาณขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ชิ้น)

ปริมาณขยะติดเชื้อที่เก็บรวบรวม จากสถานพยาบาลคลินิก (ตัน)

กราฟแสดงปริมาณถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวม
จากสํานักงานเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนพฤษภาคม 2556

-20- กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ําทางชีวภาพบริเวณแม่น้ําระยอง ครั้งที่ 1 (กิจกรรมนักสืบสายน้ํา)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักสืบสายน้ํา ร่วมดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําทาง
ชีวภาพ (โดยใช้สัตว์เล็กน้ําจืดเป็นตัวชี้วัด) บริเวณแม่น้ําระยองที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของตน เพื่อเฝ้าระวังและร่วม
ดูแลรักษาแม่น้ําระยอง โดยตรวจวัด 5 จุด ตามเขตรับผิดชอบ
* โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตรวจบริเวณสะพานเพลินตา
* โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตรวจบริเวณสะพานเปี่ยมพงศ์สานต์
* โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ตรวจบริเวณท่าน้ําสวนศรีเมือง
* โรงเรียนนครระยองวิทยาคม ตรวจบริเวณ ท่าน้ําบางจาก (สะพานเทศบาล 13)
* โรงเรียนวัดเนินพระ ตรวจบริเวณ สวนสาธารณะโขดปอ
 ผลจากการตรวจคุณภาพน้ําทั้ง 5 จุด พบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในระดับพอใช้ ต้องคอยเฝ้าระวังคุณภาพ
ไม่ให้เสื่อมโทรม (เทียบกับไฟจราจรน้ํา อยู่ในช่วงสีเหลือง)
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย
ระหว่างเดือนธันวาคม –พฤษภาคม 2556

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภทเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556

-21ปริมาณทรายจากรถกวาดถนนและดุดฝุ่นเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อสําคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 –วันที่ 25 พฤษภาคม 2556)

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

-22สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนพฤษภาคม 2556 ในเขตเทศบาลนครระยอง

กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การดําเนินงานป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 จัดกิจกรรมอบรมแกนนาผู้สื่อสารด้านเอดส์ในชุมชน ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- กลุ่มเป้าหมาย เป็น อสม. จํานวน 60 คน อบรมครบตามจํานวน
- ทดสอบความรู้ ก่อนการอบรมคะแนนเฉลี่ย 12 คะแนน
หลังการอบรมคะแนนเฉลี่ย 12.87 คะแนน
2. วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จัดอบรมแกนนํา อสม. และชุมชนนําร่องด้านการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
- กลุ่มเป้าหมาย เป็น อสม. (เก่าและใหม่) จํานวน 60 คน
- จะมีการคัดเลือกชุมชนนําร่องในเขตเทศบาลนครระยอง และดําเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวัง
โรคติดต่อร่วมกับงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

-23รณรงค์สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ําในชุมชน
- วันดําเนินงาน 20 – 31 พฤษภาคม 2556
- ดําเนินการในชุมชน 15 แห่ง
• พบค่า HI<10 จํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.33 คือ ชุมชนทุ่งโตนด, ชุมชนตากสินฯ,
ชุมชนแขวงการทาง, ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนหลังวัดป่า 1, ชุมชนสวนวัดโขด, ชุมชนสะพานราษฎร์,
ชุมชนหนองสนมปักป่า
• พบค่า HI 10-20 จํานวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 คือ ชุมชนปากน้ํา 2, ชุมชนมุสลิมปากคลอง,
ชุมชนก้นปึก, ชุมชนเนินพระ, ชุมชนสนามเป้า
• พบค่า HI >20 จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 คือ ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง
หมายเหตุ ในชุมชนที่เหลือ 14 แห่ง กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินงาน
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดําเนินงาน
1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จํานวน 536 คน
1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จํานวน 428 คน
1.2 คัดกรองสุขภาพหน้าสานักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จํานวน 108 คน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ให้ความรู้โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,พฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับบริการคัดกรองฯ
จํานวน 536 คน
2.2 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 184 คน
2.3 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ อสม.เทศบาลนครระยอง จํานวน 278 คน
3. สุขภาพจิต
3.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า จํานวน 52 คน
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดอบรมกลุ่มเสี่ยงฯ
จํานวน 20 คน สามารถติดตามเข้ารับการอบรมได้ จํานวน 14 คน ร้อยละ 70
1. จัดประเมินพฤติกรรมสุขภาพก่อนการอบรม
2. อบรมให้ความรู้พฤติกรรมสุขภาพ
3. กําหนดเป้าหมายลดน้ําหนักร่วมกัน 0.5 –1 กก. ใน 1 เดือน
4. นัดติดตามหลังได้รับการอบรม 1 เดือน
4. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง
4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 8 พฤษภาคม
2556
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือน
อสม. วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 278 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.49 ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าป่วยการเดือน มี.ค. - เม.ย 2556 เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนเงิน
จาก สสจ.
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวนประชาชนที่ได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพที่บ้าน ทั้งหมด จํานวน 99/198 คน/ครั้ง
1. มารดาหลังคลอด จํานวน 21/69 คน/ครั้ง
2. เด็กอายุ 0-5 ปี จํานวน 29/77 คน/ครั้ง

-243. ผู้สูงอายุ จํานวน 10/10 คน/ครั้ง
4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จํานวน 36/39 คน/ครั้ง
- โครงการ “สร้างแกนนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนคร
ระยอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 จํานวนผู้เข้ารับร่วมประชุม 30 คน มาทั้งหมด 22 คน คิดเป็น 73.33 %
รายละเอียด
1. รายละเอียดในใบติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยแกนนา
2. แนวทางการส่งต่อใบติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีผู้ป่วยปกติ /ฉุกเฉิน
3. รายละเอียดใบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
4. ฝึกปฏิบัติการลงรายละเอียดการเยี่ยมผู้ป่วยและการให้คําแนะนําตาม ปัญหาที่พบในกรณี
ตัวอย่าง
5. ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
6. เพื่อไม่รบกวนเวลาแกนนาในการเข้าร่วมประชุมขอประชุมต่อตอนบ่าย
งานสุขาภิบาลอาหาร
1. งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและน้ํา โดยลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ํา ดังนี้
1. สุ่มเก็บตัวอย่างน้าดื่มในโรงเรียนเพื่อส่งตรวจหาสารโลหะหนัก จํานวน 3 ตัวอย่าง (รร.ปากน้ํา/
รร.ปากคลอง/รร.สาธิตฯ)
2. สุ่มเก็บตัวอย่างน้าดื่มจากตู้น้ําหยอดเหรียญเพื่อตรวจหาเชื้อ Coliformbacteria จํานวน 10
ตัวอย่าง
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารถุงเพื่อตรวจหาเชื้อ Vibrio cholera , Vibrioparahaemolyticus และเชื้อ
Salmonella
2. งานพัฒนาโรงอาหารสวนศรีเมือง (ศูนย์จําหน่ายอาหารต้นแบบ) ดําเนินงาน ดังนี้
2.1 ประสาน บริษัท สต๊อป-เบิร์ด พร้อมร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและประมาณการราคาแนวทางการ
แก้ไขปัญหานกพิราบ ซึ่งทางบริษัทได้เสนอ 2 แนวทาง ดังนี้
2.1.1 แบบทาเจล ราคา 71,135.74 บาท อายุการใช้งานโดยประมาณ 2 ปี
2.1.2 แบบติดตั้งกระแสไฟฟ้า ราคา 162,747 บาท อายุการใช้งาน โดยประมาณ 5 - 10 ปี
2.2 ตรวจประเมินมาตรฐานแผงลอยจําหน่ายอาหาร 12 ร้าน ผลการตรวจทางด้านกายภาพ-ชีวภาพ
ผ่านทุกร้าน
3. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ตลาดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม) ลงพื้นที่ร่วมกับช่าง
ผู้รับเหมาเพื่อตรวจสอบและประมาณการราคาที่เหมาะสม (อยู่ระหว่างรอผลการประมาณการราคาจากช่าง
ผู้รับเหมา เพื่อนํามาพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง)
4. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นาเสนอการดําเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร แก่คณะศึกษาดูงานจาก
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครฯ จํานวน 150 คน
กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 3,874 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
* คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 2,677 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.10
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 460 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.88
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 787 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.02
รวม จํานวน 3,874 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

-252. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
* คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 1,692 ราย
นอกเขต 985 ราย
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 437 ราย
นอกเขต 23 ราย
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 642 ราย
นอกเขต 95 ราย
รวม ในเขต 2,771 ราย
นอกเขต 1,103 ราย
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 71.52
นอกเขต 28.48
3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ

4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

รายงานการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
- จํานวนผู้ชําระเงิน 420 ราย
- จํานวนเงินทั้งสิ้น 140,634 บาท

-26กองการศึกษา
1. ประชุมและนิเทศการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้
4. การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น K P A
5. ครูกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชุมครูชาวต่างชาติ จํานวน 12 คน
1. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องหลักสูตร
3. การใช้ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-NET) ชั้น ป.6, ม.3
4. กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (Independent Study:IS)
5. การส่งเสริมครูไทยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3. นิเทศครูวิชาการ ยกระดับผลการทดสอบแห่งชาติ (ท.1,ท.2)
1. จัดทําใบรายงานผลฯรายวิชาเปรียบเทียบกับระดับประเทศ
2. ค้นหาจุดต่ําของรายวิชาในแต่ละมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
3. จัดทําเนื้อหาเพิ่มเติมพร้อมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นความสําคัญของ K P A
5. จัดทําคลังข้อสอบที่รองรับในแต่ตัวชี้วัด/มาตรฐาน
4. นิเทศการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดเนินพระ/วัดป่าฯ)
1. หลักสูตรปฐมวัย อายุต่ํากว่า 3 ปี
2. หลักสูตรปฐมวัย อายุ 3 ปี
3. หลักสูตรปฐมวัย อายุ 4 ปี
4. หลักสูตรปฐมวัย อายุ 5 ปี
5. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 พิธีอันเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล PTT Group Cup 2013
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ท่านผู้บริหารมอบนโยบายด้านการศึกษากับคณะครู
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ประชุมคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจากผลการสอบ O-NET โดย ผอ. ชวนชม ใจชะอุ่ม
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 คณะครูฝ่ายวิชาการร่วมจําหน่ายสินค้า และนักเรียนร่วมร้องเพลงใน
กิจกรรมเทศบาลสัญจร
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและหล่อเทียน ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง), มอบ
รางวัลจากการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา, บําเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียน วัด และชุมชน
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 อ.ไชยยศ ปั้นสกุลชัยและคณะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 7 คน
และครูสังกัดเทศบาล 7 ท่าน
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 อบรมรูปแบบ เทคนิคการสอน และวิธีการสอน โดย ผอ.ชวนชม ใจชะอุ่ม

-27ระดับชั้น

จัดตารางสอนเสริมช่วงเช้า ตั้งแต่ 07.30 – 08.30 น.
วันที่เรียน
วิชาที่สอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์และวันอังคาร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพุธและวันพฤหัสบดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ไทย คณิต วิทย์และ
อังกฤษ
8 กลุ่มสาระ

- การแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก
จัดตารางเรียนเสริมปัญญาในวิชาชุมนุม

หมายเหตุ : ไม่รวมนักเรียนที่มีอาการสมาธิสั้น
จํานวนนักเรียน
ชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1

ชาย
49
40
38

หญิง
39
39
29

รวม
88
79
67

56

43

99

ประถมศึกษาปีที่ 2

64

34

98

ประถมศึกษาปีที่ 3

35

43

78

ประถมศึกษาปีที่ 4

42

44

86

ประถมศึกษาปีที่ 5

41

41

82

ประถมศึกษาปีที่ 6
49
รวม
414
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ ไม่รวมนักเรียนค้างบัญชี จํานวน 13 คน

46
358

95
772

-28จํานวนนักเรียนต่างด้าว
ชั้น
จํานวนนักเรียน (คน)
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1

3
7
3

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

3
22

1

รวม
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
- จัดระเบียบการจราจรหน้าโรงเรียน
- ฝึกระเบียบวินัยยามเช้าให้กับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- ท่านผู้บริหารมอบนโยบายด้านการศึกษากับคณะครู
- ครู ทุ กกลุ่ม สาระร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น วางแผนในการพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ O-NET
โดย ผอ. ชวนชม ใจชะอุ่ม
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวนนักเรียน (3 มิ.ย. 56)

ของโรงเรี ย น

-29จํานวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2556

- วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง อ.1
- วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดเรียน
- วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2556 ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.1
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน
- วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานปลูกผักปลอดภัย
- วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2556 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง อ.2 – ป.3
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ทุกสายชั้น
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2556 พาคณะครูและบุคลากรทั้งหมดเข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัด
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 นําคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน
วันวิสาขบูชา
- วันที่ 26 พ.ค. 2556 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร
- ร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เพี่อใช้ในวันเข้าพรรษา
- ในวิสาขบูชาได้นํานักเรียนมาแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา
- คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา
- วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2556 ศึกษาดูงาน จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตําบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ มาศึกษาดูงานที่
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-30- วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2556 บุคลากรอบรมจริยธรรม ณ วัดตรีรัตนาราม
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รองนายกเทศมนตรีนครระยอง (นายมานพ วาจาสิทธิ์), รองปลัดเทศบาล
นครระยอง (นายสุ ธน ซื่ อประเสริ ฐ), และที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี นครระยอง (นายบุ ญสื บ เจริ ญรั ตน์ )
มอบนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ)
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ดร.ประมวล ดร.สุรัตน์ ที่ปรึกษา สสวท. มาเยี่ยมและประชุมแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเสริมนักเรียนชั้น ป.4
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ร่วมงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา และหล่อเทียนพรรษา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ร่วมโครงการเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ บริเวณลานข้างทริปเปิ้ลทรี
คอนโดมิเนียม
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นํานักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ชมงานของ ก.ศ.น. มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพ
สู่อาเซียน ภาคตะวันออก
- วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2556 ศึกษาดูงาน จังหวัดราชบุรี
- วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2556 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถข้างที่แปลงใหม่ ร่วมปลูกต้นไม้ที่อาคารใหม่
- วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2556 นํานักเรียนเข้านําเสนอผลงานวิจัยของโครงการ GLOBE ของ สสวท.
- วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.2 – ป.6
* การจัดการเรียนการสอน
* เลือกตั้งคณะกรรมการสายชั้น
* รับเงินเรียนฟรี 15 ปี
สถิตินักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2555 - 2556
ปี 2555

ปี 2556

จํานวน จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนห้อง จํานวนนักเรียน จํานวนครู
ห้อง
อนุบาล

21

555

17

21

549

19

ประถม

22

686

26

26

764

26

รวม

43

1,186

43

47

1,313

45

เพิ่มขึ้นจํานวน 4 ห้องเรียน
ปัญหาที่พบ
1. เงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอทุกรายการ คือรับ 1,186 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 1,313 คน
ขาดอยู่ 129 คน
2. นมไม่เพียงพอ
3. ครูไม่เพียงพอ
- วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ขอเชิญร่วมมุฑิตาจิตงานครบรอบวันเกิด 82 ปี พระเทพวราภรณ์
เจ้าอาวาสวัดตรีวนาราม
- นักเรียนของโรงเรียนสอบเข้าโรงเรียนระยองวิทยาคมได้ลําดับที่ 2 เด็กหญิงสุพิชญา กังวานกิจ
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- รายงานจํานวนนักเรียน ดังนี้
* ชั้น ม.1
จํานวน 105 คน
* ชั้น ม. 2
จํานวน 154 คน
* ชั้น ม.3
จํานวน 147 คน
* ชั้น ม.4
จํานวน 36 คน
* ชั้น ม.5
จํานวน 28 คน
- นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยยุวทูตดีเด่น โดยเดินทางไปรับรางวัลที่โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
- วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 1 มิถุนายน 2556 สสวท. จัดอบรมครูคณิตศาสตร์
แกนนําที่โรงเรียน
- โรงเรียนได้คัดนักเรียนที่เรียนอ่อน ชั้นเรียนละ 1 ห้อง เพื่อให้มาเรียนซ่อมเสริม
กองสวัสดิการสังคม
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด วันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2556 บําบัดผู้ติดยา ระดับมืออาชีพ
และระดับสมัครเล่น โดยรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
เพื่อให้มาบําบัด โควตา จํานวน 50 คน ในส่วนของนครระยอง ได้ทําร่วมกับ อบต.ตาขัน และ อบต.หนองตะพาน
จํานวน 110 คน ที่ค่ายพัน ร.7 ระยอง โดยอายุตั้งแต่ 15 – 50 ปี ซึ่งจะให้ทหาร และวิทยากรทางสาธารณสุข
เป็นผู้กล่อมเกลาจิตปรับพื้นฐาน คือกล่องเกลาทางด้านจิตใจโดยจะมีพระ และพยาบาล ผลที่ได้คือผู้ได้รับการ
บําบัดมีจิตใจที่ดีขึ้น
- วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ชาวชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ เชิญชวนไปปลูกต้นไม้ให้กับโลก
ซอยตรงข้ามหมู่บ้านทะลุตา โดยชลประทานอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และปรับพื้นที่ให้ โดยเงิน SML
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือน พฤษภาคม 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2556)
ยอดรับจํานํารวม
2,892 ราย จํานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,683 ราย จํานวนเงิน
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
9,439 ราย จํานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

74,099,100.- บาท
72,676,500.- บาท
247,513,300.- บาท
2,429,644.50 บาท
61,075.- บาท
2,490,719.50 บาท
410,194.38
242,855.24
653,049.62
1,837,669.88
140,000,000.110,040,000.29,960,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-32- วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงรับจํานําขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยองได้จัดกิจกรรม “ขอหนึ่งบาทให้หนูได้เรียนหนังสือ” ซึ่งรวบรวมเงินมาได้
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคระยอง ทั้ง 6 โรงเรียน
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเทศบาลวั ด ปากน้ํ า โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นปากคลอง โรงเรี ย นเทศบาลวั ด โขดทิ ม ทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวนโรงเรียนละ 1,000 บาท
และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม จํานวน 2,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- เรื่ องการทํ า พื้ น ที่ ชั่ ว คราวตลาดแม่ แ ดง เนื่ องจากมี ก ารสอบราคา ขอซื้ อดิ น ลู กรั ง และหิ น เกล็ ด
ซึ่งจะทําสัญญาได้ประมาณวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยได้ชะลอการลงนามทําห้องน้ําที่จ้างวิธีพิเศษ จํานวน
สองแสนบาทไว้ และต่อสัญญาในเรื่องการส่งมอบเต้นท์ และถังน้ํา เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เสร็จ พรุ่งนี้จะเซ็นสัญญา
เต้นท์ กับถังน้ํา โดยจะยกเว้นค่าปรับ และต่อสัญญาไปอีก 60 วัน จนกว่าพื้นที่ตรงนี้จะเสร็จ ซึ่งจะประสานกับ
กองช่างอีกครั้ง และหลังจากพื้นที่เสร็จจะทําการเซ็นสัญญา และแจ้งทางเต้นท์ และถังน้ํามาลง
- เรื่องงบลงทุนของปี พ.ศ.2555 ที่ค้างจ่าย และปี พ.ศ.2556 ซึ่งในปี พ.ศ.2555 ที่ค้างจ่ายได้มีการ
ปรั บแผนเข้ า มา 9 รายการ มาเป็ น เดื อนมิ ถุ น ายน 2556 ขณะนี้ อยู่ ระหว่ า งประสานงานกั บกองช่ า งอยู่
ซึ่งกองช่างกําลังเร่งในเรื่องของการออกแบบประมาณการราคาอยู่ ส่วนของปี พ.ศ. 2556 ปรับมาในเดือน
พฤษภาคม 2556 จํ า นวนทั้ ง หมด 14 งาน ขณะนี้ กํ า ลั ง สอบราคาอยู่ และตั้ ง เรื่ อ งอยู่ ด้ ว ย 12 งาน
คงเหลืออีก 2 งาน กําลังจะส่งเข้ามา และยังคงมีของปี พ.ศ. 2556 อยู่อีกมากพอสมควรที่ยังไม่ได้ส่งปรับแผน
และในเรื่องของรายการของหน่วยงานอื่นด้วยที่ไม่ได้เกี่ยวกับกองช่างประมาณการราคา ให้แต่ละหน่วยงานดูของ
ตนเองด้วย เนื่องจากมีระยะเวลาตามแผนประมาณ 7 – 8 เดือน ตอนนี้ต้องมาทํางานทั้งหมดประมาณ 50 60 รายการ ในช่วงของเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2556 คาดว่าบางรายการอาจก่อหนี้ไม่ทัน หลังจากนั้น
ทางหน่ ว ยงานเองต้ อ งดู ใ นเรื่ องของการขอกั น เงิ น จะโดยมี หนี้ ห รื อ ไม่ มี ห นี้ ซึ่ ง จะเป็ น อํ า นาจของท่ า น
นายกเทศมนตรี หรือว่าอํานาจของสภาเทศบาล ให้ช่วยกันดูด้วยในของเดือนสิงหาคม หรือกันยายน เพื่อไม่ให้
เงินตรงนี้ตกไป เพราะในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน จะไม่ค่อยมีเวลามาทําตรงนี้เท่าไร เพราะต้องทําใน
เรื่องของแผนพัสดุ ในเรื่องของงานงานจ้าง งานเช่า ในปี พ.ศ. 2557 จึงขอประสานงานในเบื้องต้นไว้ก่อน
โดยขอให้เป็นไปตามแผน ตามที่ตกลงกันครั้งหลังสุดที่มีการปรับแล้ว
- เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน คณะทํางานได้ประชุมกันแล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2556
ที่ผ่านมา ซึ่งคณะทํางานชุดนี้มีท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ เป็นประธาน มีผู้แทนจากทุกกอง
ทุ กสํ า นั ก และโรงเรี ย นทุ กแห่ ง เข้ า เป็ น คณะกรรมการ รวมทั้ ง สิ้ น 28 คน ได้ จั ด ทํ า ร่ า งแล้ วเสร็ จ รอเสนอ
ท่ า นนายกเทศมนตรี ซึ่ ง ท่ า นรองนายกเทศมนตรี นายธนิ ต อั ง ควิ นิ จวงศ์ ให้ นํ า เรื่ องนี้ เ สนอต่ อ ที่ ประชุ ม
ประจํ าเดื อน เพื่อให้หัวหน้า ส่ วนราชการได้รับทราบ และพิ จารณาดู ว่าจะดํ าเนิ นการได้ หรือไม่ ในส่วนของ
มาตรการประกอบไปด้วย 4 ส่วนที่สําคัญ คือ เรื่องของไฟฟ้า น้ําประปา และน้ํามัน และเรื่องการประชุมสีเขียว
ที่ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ ให้ดําเนินการ ในส่วนของประเด็นเนื้อหาที่ประชุมคือการใช้
ไฟฟ้าในส่วนของสํานักงานเครื่องปรับอากาศจะเป็นตัวที่ใช้ไฟมากที่สุด และได้เสนอในเรื่องของมาตรการลดการ
ใช้ ไฟจากเครื่ อ งปรั บอากาศ โดยเสนอให้ เ ปิ ด ไฟในห้ องทํ า งานทั่ วไป ในช่ วงเวลา 09.00 น. – 12.00 น
และปิดในช่วง 12.00 น. – 13.00 น. และให้เปิดอีกครั้งในเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ปัญหาคือมาตรการ
ตัวนี้ เ คยมี ออกมาแล้ วฉบั บหนึ่ ง ประมาณปี พ.ศ. 2554 ซึ่ ง ออกไปแล้ว แต่ไม่ มีวิธีการปฏิ บัติ ให้ เ ห็ นผลเลย
จึงนําเรื่องนี้เสนอในที่ประชุมนี้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการร่วมกันพิจารณา โดยให้ออกไปแล้วสามารถปฏิบัติ
ได้จริง โดยให้ช่วยพิจารณาในแต่ละประเด็นว่าจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ และในส่วนของเครื่องปรับอากาศ
กําหนดในอาคารทั่วไป หรือห้องทํางานทั่วไป คือให้เปิดช่วงเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และเปิดอีกครั้ง

-33ในเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ส่วนเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดตามปกติคือช่วงเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
และห้ อ งสมุ ด ประชาชน กํ า หนดเปิ ด ช่ ว งเวลา 09.00 น. – 19.00 น. โดยให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เปิ ด -ปิ ด
และทําป้าย สําหรับช่วงเวลานี้จะได้หรือไม่ ให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยพิจารณา
มติที่ประชุม

- วิธีประหยัดพลังงาน คือ ให้ปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ไฟในอาคารดวงไหนไม่ใช้ก็ไม่ควรเปิด
ให้ไปกําหนดมาตรการ รายละเอียด และวิธีการตรวจสอบ

- ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์ ให้พิจารณาเรื่องการจัดประชุมสีเขียว ซึ่งนิยามของ
การจัดประชุมสีเขียว คือ การลดการใช้ทรัพยากรในการประชุม เช่น การทําหนังสือเชิญให้หน่วยงานต่าง ๆ
โดยอาจเปลี่ยนจากหนังสือที่ใช้กระดาษที่ต้องแจกทุกหน่วยงานให้เป็น e-mail หรือ SMS และเรื่องการเตรียม
เอกสารท่ านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อัง ควิ นิจวงศ์ ท่า นเสนอแนะมาว่ ารายงานการประชุ มที่ แจกให้
หน่วยงานในทุกเดือนนั้น ควรจัดทําไว้ จํานวน 2 ชุด โดยวางไว้ในห้องประชุม หากใครต้องการอ่านให้เวียนอ่าน
เพราะหากแจกให้ทุกหน่วยงาน หลังจากประชุมเสร็จกระดาษนั้นจะเป็นกระดาษที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไป
มติที่ประชุม

- ให้ถอดรายงานการประชุมโดยให้สรุปประเด็นสําคัญ และส่วนของประเด็นที่เป็นมติที่ประชุม
หรือข้อพิจารณา ให้นํามารับรองในที่ประชุม

(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
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