รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 12/2558
วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
นายวรวิทย์
2.
นายธนิต
3.
นายวารินทร์
4.
นายบุญสืบ
5.
นายประกอบ
6.
นายนิวัติ
7.
นายผณินทร
8.
นายสุธน
9.
นายฉัตรนุชัย
10. นางเสาวลักษณ์
11. นายธนวัฒน์
12. นางกิ่งแก้ว
13. นางวัฒนา
14. นางกรรณิกา
15. นางผ่องศรี
16. นายเจตน์
17. นายมานพ
18. นางสุกัญญา
19. นางสุนิสา
20. นางสาวอารี
21. นางสุภลักษณ์
22. นางอุษณีย์
23. ว่าที่ร้อยตรีจรัล
24. นางสาวพนิตตา
25. นายรักษ์สิทธิ์
26. นางศิริลักษณ์
27. นายดุสิต
28. นางพิมพ์ผกา
29. นางสาวอรุณรัตน์
30. นายชาคริต
31. นางสาวกนก
32. นางสาวรุ่งนภา
33. นางสาวศศิธร

ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
ดุษฎีวงษ์กาจร รองนายกเทศมนตรี
เจริญรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อังควินิจวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
กล่อมแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เกษรแพทย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ซื่อประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
สมบัติศรี
รองปลัดเทศบาล
วินัยธรรม
รองปลัดเทศบาล
พ้นชั่ว
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ถนอมถิ่น
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วิโรจน์แสงทอง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ปิยะยาตัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศรีสุขโข
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อานวยการกองการแพทย์
ยัสโร
แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ร่มรื่น
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
แดงอุทัย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง
ตั้งกลชาญ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
เลื่อนลอย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ภิญวัย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
แสงอรุณ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.
นครระยองวิทยาคม
เจริญหิรัญ
ผู้อานวยการส่วนพัสดุ
ทองเรือง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ธรรมศิริรักษ์
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทายพงศ์ศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ภูพันตันติ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
เอี่ยมสาอาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
อารีรักษ์
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ธันยสหพงศ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โยคาพจร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

-234. นางสาวฐปนีย์
35. นางสาวเนตรนภา
36. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต
37. นางสาววิราภรณ์
38. นางกุลยา

โสภณ
รักความสุข
เล็กโล่ง
โคลงชัย
กุลรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานธุรการ

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
รัตตานนท์

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นายมานพ
นายวิชิต
นายธีรวุฒิ

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (สานักการคลัง, กองช่าง, สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
- นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รายงานว่าในเรื่องของการก่อสร้างได้คืบหน้าไปพอสมควร แต่ยังล่าช้ากว่า
แผนที่กาหนดไว้ คือมีการตัดลดเนื้องานไปหลายตัว คือสิ้นสุดประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 งานที่ตัดลด
ได้แก่ งานถนน ซึ่งถ้าจะต้องทาถนน และทาท่อระบายน้าด้วยคงไม่ทัน และที่ทาอยู่ก็ยังไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่
จึงไปตัดลดเนื้องานถนนลง เนื่องจากว่าถนนยังมีสภาพที่ดีอยู่ และตัดลดงานท่อระบายน้าขนาด 80 เซนติเมตร
ตรงถนนทุ่งชายกระต่าย ตอนแรกเข้าใจว่ารื้อท่อระบายน้าเก่าออกแล้วก็วางตัวใหม่ แต่ไม่ใช่ กลายเป็นว่าท่อ
ขนาด 80 เซนติเมตรนี้ไปวางขนาน คือวางอยู่บนผิวการจราจร ขนานไปกับท่อเดิม ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของ
เทคนิคการก่อสร้าง คือไม่สามารถดันท่อขนาด 80 เซนติเมตร กับท่อเดิมได้ จึงต้องยกเลิกท่อขนาด
80 เซนติเมตร ตรงทุ่งชายกระต่าย คือเอาท่อบนถนนสุวรรณสิน ไปเชื่อมของเก่าเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทา
ให้ล่นระยะเวลาลงไปได้ส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องแนวเขต คือ ตอนที่เราจะทาท่อระบายน้านั้นมีความกังวลอยู่ว่าเราจะ
สร้างเข้าไปในที่ดินภาระจายอมในถนนบัดดี้ หรือว่าถนนรอบตลาดหรือไม่ โดยทางช่างได้ประสานกับทางที่ดินไป
ทาการรังวัดเพื่อชี้แนวเขตอย่างไม่เป็นทางการมาประมาณ 2 รอบแล้ว แต่ตอนที่ไปชี้คือยังไม่ได้มีหนังสือเป็น
ทางการ คือวันที่เราเปิดพื้นที่และทาการก่อสร้างนั้นถ้าดูตามหลักโฉนดแล้วมันอยู่ในเขตเรา ซึ่งอาจจะล้าชายคา
ออกมาก็จริง ฉะนั้นจะมีบางส่วนที่ว่ามันติดชายคาเลยก็มี ซึ่งเราได้พยายามหลบคือไม่อยากให้ล้าไปในที่ของเขา
ฉะนั้นแนวเขตที่เราทาอยู่ทุกวันนี้ที่เราตรวจสอบแล้วค่อนข้างแน่นอนว่าเป็นแนวเขตที่อยู่ในระวางของเราจริง

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
งานขนส่ง
- งานขนส่งมี รายรับประจาเดือนพฤศจิกายน 2558
รายจ่ายประจาเดือนพฤศจิกายน 2558
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
ยอดเงินสะสม

194

,116.00 บาท
122,062.50 บาท
72,053.50 บาท
178,500.14 บาท

ฝ่ายอานวยการ
งานเลขานุการผู้บริหารและกิจการสภา
- ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สานักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 , เพื่อขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทเงินสารองจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ,
เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง
- ออกตรวจดูแลโรงรับจานาของเทศบาล
- ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพี่น้อง และสวนศรีเมือง
- ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จานวน 29 ชุมชน
- ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส.) ระยอง
2. ตักเตือนผู้กระทาความผิด
- ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
- กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และที่สาธารณะ จานวน 1 ราย
- ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยอง และหน้าวัดป่าประดู่
จานวน - ราย
- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกทาสิ่งของตกหล่น จานวน 1 ราย
- ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจาหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จานวน 16 ครั้ง
3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จานวน 54 แผ่น
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้า ถนน ฟุตบาท ชารุด จานวน 30 แห่ง
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน จานวน 2 ราย
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จานวน - ราย

-4งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย
4 ครั้ง
- งานบริการ
142 ครั้ง
- งานกู้ภัยฯ
67 ครั้ง
- ออกสารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร้อมติดตั้งและอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
(ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง, ชุมชนข้างอาเภอ-ทางไผ่, ชุมชนสวนวัด,
ชุมชนหลังวัดโขดฯ, และชุมชนเรือนจา)
16 ครัง้
- เฝ้าจุดตลาดเก่าและโรงรับจานา
20 ครัง้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- คณะศึกษาดูงาน (ประจาเดือน พ.ย. 2558)
* จานวน
4 คณะ
* จานวน
259 คน
งานสารบรรณ
มีการลงรับ – ส่ง หนังสือผ่านระบบ OSSM (ส่วนกลาง)
เดือนพฤศจิกายน 2558
- มีการลงรับหนังสือ จานวน
684 เรื่อง
- มีการลงส่งหนังสือ จานวน
567 เรื่อง
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจา ลาออก
- พนักงานจ้างเสียชีวิต
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้าง ลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
(ตาแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น (ตาแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

2 คน
- คน
3 คน
- คน
- คน
1 คน
2 คน
- คน
5 คน
8 คน
1 คน
1 คน
1 คน

-5อัตรากาลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
161 คน
* ลูกจ้างประจา
34 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
296 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ
183 คน
รวม
674 คน
อัตรากาลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) จานวน 6 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง
* พนักงานครูเทศบาล
256 คน
* ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)
3 คน
* พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
68 คน
รวม
327 คน
รวมทั้งสิ้น
1,001 คน
งานทะเบียนราษฎร
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2558

กองวิชาการและแผนงาน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในเทศบาล
นครระยอง จานวน 36 ครั้ง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 35 ครั้ง 35 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย และโปรแกรมป้องกันไวรัสฯ
จานวน 1 ครั้ง

-6งานประชาสัมพันธ์
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี
1.1 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง จานวน 35 เรื่อง
1.2 ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่น ๆ จานวน 27 เรื่อง
2. กิจกรรมของเทศบาล จานวน 15 กิจกรรม
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ จานวน 12 ครั้ง
4. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net เฟสบุ๊ค รวม 9 ข่าว
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ
6. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง
7. ส่ง SMS เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน 9 ครั้ง
8. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 5 ราย
9. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม 18 ป้าย
ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
- ได้มีการนาเสนอแผนดาเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนไปแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2558 และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 อยู่ระหว่างการนาเสนอลงนาม
ในประกาศ ในส่วนของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
ไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และในส่วนของงานงบประมาณได้มีการจัดทาญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลไป
จานวน 2 เรื่อง คือเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงถนนสุขุมวิท และซอยแยก และในส่วนของการโอน
งบประมาณไปก่อสร้างแผงค้าตลาดแม่แดง
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.

สอบสวนข้อเท็จจริง
ทาหนังสือรายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิต จังหวัดระยองแล้ว
ปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน

2.

เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวด
ราคาตัวจริง

สรุปสานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

3.

แจ้งตายผิดตัว ราย นายพิเชษฐ เบ้าตัน

ได้แจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดีกับผู้แจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงานแล้ว

4.

เจ้าหน้าที่ป้องกันขับรถบรรทุกน้า 82-1791
รย เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณ
บ่อขยะ

สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

-7ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

5.

พิพาทที่ดินบริเวณ(ถนนราษฎร์บารุงซอย 15)

-บันทึกปากคาผู้สูงอายุเพิ่มเติม
จานวน 9 รายแล้ว
–ทาหนังสือส่งสานักงานที่ดินจังหวัดระยองแล้ว

6.

การสวมตัวทาบัตรประชาชน รายนายหมูกร
เทียมทัศน์

-สรุปสานวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของจังหวัด

7.

ร้องเรียนอดีตปลัดเทศบาล

-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสอบปากคา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.

ต้นไม้บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล้มทับ
รถยนต์

9.

การสวมตัวทาบัตร รายนางสมใจ สุขสาราญ
(พิจารณาผลการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ แจ้ง
ความดาเนินคดีกับผู้ แอบอ้าง)
พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล
ลาและมาสายอยู่เป็นประจา ไม่ปฏิบัติคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
เครื่องเรือยนต์สูญหาย

-จังหวัดแจ้งให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัย
-ทาหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
-อยู่ระหว่างทาหนังสือรายงานจังหวัดระยอง

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

นางกาญจนา สังข์น้อย ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน
การสวมตัวทาบัตรประชาชน ราย นายคา
เชียงเอ้ย
อุบัติเหตุระหว่างการสาธิต ทาให้ผนังห้องเก็บ
อุปกรณ์อาคารป้องกันฯ พังถล่มลง
การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย
สอบสวนวินัย/เรื่องร้องเรียน
การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของ
หจก.ซันลุยและอู่จาเนียน การช่าง

-รายงานผลการสอบสวนแล้ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
-นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก้ว
ทาหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชาระเดือนละ
500 บาท, 1,000 บาท นายกาธร บารุงพงษ์
ได้นาเงินจานวน 22,695.31 บาท มาชดใช้
ให้กับเทศบาลนครระยองเรียบร้อยแล้ว
-อยู่ระหว่างสอบสวน
-อยู่ระหว่างสอบสวน
-สรุปสานวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อยู่ระหว่างทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
-สรุปผลการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

หมายเหตุ

-8ลาดับที่
เรื่อง
รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ
17. นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับ -ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน
คดี ยาไอซ์ไว้ในครอบครอง
-คดีถึงที่สุดแล้ว ทา สว.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กทจ.
18. เรื่อง พิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะ
-อยู่ระหว่างจัดทาระวางใหม่
กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ กับมูลนิธิสว่างพรกุศล
19.

การสวมตัวทาบัตรราย นางสาวษาลินี แซ่เอี๊ยว

20.

จังหวัดระยองแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
อาคารพาณิชย์ที่ให้เช่าของเทศบาลนครระยอง
จานวน 3 ชั้น 3 คูหา ได้ต่อเติมอาคาร 4 ชั้น
ไม่มีรางระบายน้า
คดีอาญา/คดีแพ่ง
แจ้งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า บริเวณ
หน้าแขวงการทางระยอง (ไม่มีคู่กรณี)
แจ้งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร
อาชญาทา ก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ได้รับใบอนุญาต
กรณี นายศรัณย์ เกียรติธนะกูล ก่อสร้างอาคาร
บนทางสาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1

21.

22.

23.

-ส่งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา
(แบบ สว.2) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนัดประชุม
แนวทางการสอบสวน
-ได้ทาบันทึกแจ้งกองช่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้ว อยู่ระหว่างการดาเนินการของกองช่าง

-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน
-แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

24.

กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง
พุษะก่อสร้างอาคารรุกล้าทางฯ

-แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของพนักงานสอบสวน

25.

กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ ก่อสร้างอาคารรุกล้า
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

-แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของพนักงานสอบสวน

26.

กรณี น.ส.วิเชียร อึ้งเส็ง ก่อสร้างอาคารรุกล้า
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจา

-แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของพนักงานสอบสวน

27.

กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูดา ก่อสร้างรั้วบน
ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอาเภอ

-แจ้งความร้องทุกข์แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

28.

กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม ก่อสร้างอาคารโดย -แจ้งความดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ไม่ได้รับอนุญาต และก่อสร้างอาคารรุกล้าที่
การดาเนินการของพนักงานสอบสวน
สาธารณะ

หมายเหตุ

-9ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

29.

นายอดิศักดิ์ คาแสน ขับรถยนต์ บพ 1308
ระยอง ชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนอดุลย์ฯ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 ศาล จ.ระยอง ได้มีคา
พิพากษาให้ นายอดิศักดิ์ฯ ชาระเงินเต็มจานวน
พร้อมดอกเบี้ย อยู่ระหว่างทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการออกหมาย
บังคับคดี

30.

คดีบอลลูนระเบิด

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

31.

กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ ก่อสร้างโครงเหล็ก
หลังคารุกทางสาธารณะ

แจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของพนักงานสอบสวน

32.

กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ นาขยะมาทิ้งในเขต
ชุมชน-ท่าเกตุ

-อยู่ระหว่างประสานงานกับสานักการ
สาธารณสุขฯ เปรียบเทียบคดีต่อไป

33.

คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ฟ้องเทศบาล
เรื่อง ที่ดินบริเวณถนนท่าบรรทุก

-นายธีระศักดิ์ อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยู่ในระหว่าง
พนักงานอัยการยื่นแก้ฎีกาคัดค้านคาร้องขอ
ดาเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา และคัดค้าน
คาร้องขอทุเลาการบังคับคดี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา

34.

คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้องเทศบาล
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข้างแหลมทอง)

-ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นทางภาระจายอม,
ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะ
โจทก์ฎีกา วันที่ 18 ส.ค.2558 ศาลฎีกาได้
พิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์
ว่าเป็นทางสาธารณะ

35.

กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้า

-ส่งร่างคาสั่งให้รื้อถอนอาคารและสรุป
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดระยอง

36.

นายแดง แย้มเย็น กรณี ผิดสัญญาเช่าตลาด
เทศบันเทิง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 ศาลจังหวัดระยองได้มี
คาพิพากษาให้ นายแดงฯ ให้ชาระเงินเต็ม
จานวนพร้อมดอกเบี้ย อยู่ระหว่างทาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการออกหมาย
บังคับคดี

หมายเหตุ

อายุความ
5 ปี ครบ
24 พ.ย.
2558

-10ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

37.

คดีปกครอง
นางวรรณา ตันเต่งผล(ตลาดแม่แดง)

-เทศบาลนครระยองได้ดาเนินการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้าง วันที่ 10 สิงหาคม 2558
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตัวอาคาร
ตลาดและถนนสุวรรณสิน

38.

คดีนางสมทรง ช่วยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณ
ทุ่งโตนด

-เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค้านคาพิพากษาของศาล
ปกครอง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

39.

คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรม
ที่ดิน ผู้ถูกฟ้องที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคง
ภายใน ผู้ถูกฟ้องที่ 2

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

40.

บังคับคดี/งานอื่น/หารือ
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉี่ยวชน

-อยู่ในระหว่างสานักงานบังคับคดีอายัดเงินที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี 1 จานวน
47,075.02 บาท

อายุความ
10 ปี
(ครบ 22
พ.ย.64)

41.

คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟ้า

-อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สานักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา, องค์การ
โทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายสราวุธ
สมะนะ

อายุความ
10 ปี
10 ก.พ.
พ.ศ.
2566

42.

คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟ้า

-อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สานักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา, องค์การ
โทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนายวัชระ
คึมยะราช

อายุความ
10 ปี
ประมาณ
พ.ศ.
2566

43.

คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟ้า

-อยู่ในระหว่างทาหนังสือไปยังธนาคารต่าง ๆ,
สานักงานที่ดิน,การไฟฟ้า,ประปา
,องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ
นายอุทัย อัฒจักร

อายุความ
10 ปี
(ครบ 8
ส.ค.63)

44.

หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและขอคืนเงินค่าปรับ

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ

-11ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

45.

นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ้างทั่วไป ยื่น
หนังสือลาออกจากราชการแต่ผู้บังคับบัญชา
ได้พิจารณาให้ไล่ออก

-ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เรียบร้อยแล้ว

46.

หารือเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม

-อยู่ระหว่างการจัดทาหนังสือตอบข้อหารือ

47.

ร้องเรียนกรณีคนต่างด้าวนาอาหารทะเลไปขาย
ในราคาต่ากว่าคนที่ขายตามแผง

-เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เทศบาลนคร
ระยองได้ร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานจัดหางานจังหวัด กับ ตม. ลงพื้นที่
ตรวจสอบปรากฏว่าจับกุมแรงงานต่างด้าว
ค้าขายอาหารทะเล โดยไม่มีใบอนุญาต
จานวน 5 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งผลให้
ผู้ร้องทราบ

48.

ร้องเรียนกรณี กลุ่มแม่ค้าตลาดวัดลุ่มขอผ่อนผัน

-ได้ทาหนังสือรายงานผลเบื้องต้นให้จังหวัด
ระยองทราบ

49.

นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ ผู้จัดการมรดก
ตลาดแม่แดง ขอให้ชะลอการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้าง

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
และทาหนังสือแจ้งผลคาพิพากษาในคดีแพ่งและ
เอกสารประกอบการพิจารณาให้ศาลปกครอง
สูงสุดทราบ

50.

ร้องเรียนกรณีขายสินค้ากีดขวางทางจราจร
บริเวณสะพานเฉลิมชัย และการปลูกสร้างบ้าน
เกินเสาไฟฟ้าบริเวณซอยข้างสถานีอนามัย
ปากน้า

-ได้ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับ
กรณีขายสินค้ากีดขวางทางจราจรบริเวณ
สะพานเฉลิมชัยแล้ว ส่วนในกรณีการปลูกสร้าง
บ้านเกินเสาไฟฟ้าบริเวณซอยข้างสถานีอนามัย
อยู่ระหว่างกองช่างออกคาสั่งตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

51.

ร้องเรียนกรณีขอให้สารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน
มหาวิทยาลัยเทคนิค

-อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของสานักการ
สาธารณสุขฯ

52.

ร้องเรียนกรณีการปลูกสร้างทับทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังห้างแหลมทอง
ระยอง

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของกองช่าง

53.

ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจาก
รถบรรทุกดินที่วิ่งบนถนนราชชุมพล บริเวณเส้น
หลังห้างแหลมทอง

-ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

-12ลาดับที่

เรื่อง

รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างดาเนินการ

54.

ร้องเรียนกรณีที่มีการขุดทรายบริเวณถนนทางไผ่ -อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
4 ทาให้กาแพงพัง
ตามอานาจหน้าที่ของกองช่าง

55.

ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
ก่อสร้างกาแพงบริเวณซอยโรงไม้พาเลท ใกล้
แยก PMY และขอให้ตรวจสอบการถมดิน
บริเวณตรงข้ามสุสาน ถนนบางจาก ตาบลเชิง
เนิน อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณา

56.

นางปทุม เลิศบูรพา ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่อง
ทางสาธารณะ มีผู้ลักลอบขุดดินเนื้อที่ทาง
สาธารณประโยชน์ และเนื้อที่ดินของ
นายแพทย์ยุคล เลิศบูรพา ออกไปจากพื้นที่
โดยไม่ได้รับอนุญาต

-ได้ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองว่า ขณะนี้
อยู่ระหว่างสานักงานที่ดินจังหวัดระยองนัด
รังวัดสอบเขต

57.

ร้องเรียนกรณีร้านบ้านกวีส่งเสียงดัง และรุกล้า
ที่สาธารณะ

-ได้ทาหนังสือรายงานจังหวัดระยองเกี่ยวกับ
กรณีเสียงดังแล้ว กรณีรุกล้าอยู่ระหว่างกองช่าง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่

58.

ร้องเรียนกรณีร้านกวงเภสัชได้ดัดแปลงทางหนี
ไฟ ทาให้ร้านบิวตี้ไม่มีทางหนีไฟ

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของกองช่าง

59.

ร้องเรียนกรณีบุกรุกป่าชายเลนบริเวณตาบล
เนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของกองช่าง

60.

ร้องเรียนกรณีขอให้ช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัย

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

61.

ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากโรงนา
ระยอง (ร้านอาหารฮัม ชื่อเดิม)

-อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

-13งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 จานวน 6 เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

สานักการสาธารณสุขฯ

2 พ.ย.58

2 พ.ย.58

กองช่าง

5 พ.ย.58

5 พ.ย.58

2 พ.ย.58

ถังขยะ

5 พ.ย.58

ฝาท่อหน้าบ้านปิดไม่สนิท
เวลารถเหยียบทาให้เกิด
เสียงดังมาก

11 พ.ย.58

กาจัดสุนัขจรกัด

สานักการสาธารณสุขฯ

11 พ.ย.58

11 พ.ย.58

11 พ.ย.58

สร้างสิ่งกีดขวางทางเท้า

สานักปลัด งานเทศกิจฯ

11 พ.ย.58

11 พ.ย.58

17 พ.ย.58

ไฟถนนไม่ติด

กองช่าง

17 พ.ย.58

17 พ.ย.58

19 พ.ย.58

ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์

สานักปลัด งานเทศกิจฯ

19 พ.ย.58

19 พ.ย.58

สานักการคลัง
1. การเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.1 การเร่งรัด โดยวิธีทาหนังสือแจ้งเตือน และทางโทรศัพท์

-141.2 การเข้าตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเข้าตรวจทรัพย์สิน ตามคาสั่งที่ 1218/2558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558
2. หนังสือแจ้งเพื่อขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน โดยระบุวันที่ และเวลาเข้าตรวจ พร้อมทั้งระบุชื่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อ กรณีมีข้อขัดข้องใด ๆ
ผลการดาเนินการเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน

-15-

2. การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559

-16- นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น รายงานว่าเนื่องจากได้รับแจ้งจากทางจังหวัดระยองว่าทางกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งทางจังหวัดระยองว่า สตง.ได้มีการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 และปี 2557
ปรากฏว่ามี อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานผลการแก้ไขไปตามกาหนด ในส่วนของเทศบาลนครระยองนั้นมีอยู่
3 รายการ รายการแรกคือเขื่อนป้องกันการกัดเซาะบริเวณท่าเรือเล็กปากน้า รายการที่สองคือระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตรงนี้ได้ประสานไปและตอบกลับมาว่ารายงานแล้ว
ส่วนรายการที่สามคือการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะบริเวณท่าเรือเล็ก เป็นคสล.ยาว 90 เมตร
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ซึ่งตรงนี้เป็นรายงานที่ สตง.แจ้งมา แต่ปรากฏว่าเรา
ยังไม่ได้รายงานภายในกาหนด คือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเราจะต้องรายงานภายใน 45 วัน ไม่เช่นนั้น
จะมีความผิด
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานว่าผมได้ประสานข้อมูล เรื่องการตรวจสอบงบการเงินของ สตง.นั้น
คือไม่ว่าจะตรวจสอบงบการเงิน หรือตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อตรวจสอบเสร็จก็มีข้อสังเกตหรือข้อทักท้วง
ซึ่งงานทุกอย่างที่เขาทักท้วงมาคือไปที่ตรวจสอบภายใน คือเป็นเหมือนหน่วยงานย่อย เขาตรวจสอบภายในเสร็จ
เขาก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงตามข้อสังเกต ในส่วนของงบประมาณปี 2557 ที่ยังค้างรายงาน
เขานั้น ในส่วนของกองศึกษาได้รายงานเรื่องคอมพิวเตอร์ไปที่ตรวจสอบภายในแล้ว แต่ว่าเขายังไม่ได้รวบรวม
ข้อมูลส่งเรื่องไปที่จังหวัด ในส่วนของที่เกี่ยวกับกองช่างทั้งสองโครงการ ถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะเกือบสองปีมาแล้ว
ที่ผมเคยเอามาถามที่ห้องประชุม และท่านนายกเทศมนตรียังได้กาชับว่าให้ดาเนินการให้เรียบร้อย อย่าให้มี
คั่งค้าง เพราะไม่เช่นนั้นเขาจะออกเป็นรูปรายงาน และถ้าเป็นไปได้ในการประชุมประจาเดือนทุกครั้งน่าจะให้
ตรวจสอบภายในเข้ามาประชุมด้วยเพื่อหากมีเรื่องใดที่เกี่ยวข้อง
3. การรายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2558
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานว่าเรื่องการจัดหาพัสดุ ของปี 2559 ครุภัณฑ์ได้ดาเนินการตาม
แผนพัสดุ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นไปตามแผนพัสดุ แต่ที่มีปัญหาคือค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง คือมีงบค้างจ่ายอยู่หลายรายการที่ไม่ดาเนินการตามแผนพัสดุ ซึ่งยังไม่มีรายการใดมาเลย ยกเว้นของ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรายการเดียวที่มาคือในเรื่องของการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ คือเป็นรายการที่มี
รายละเอียดไม่ตรงกับเทศบัญญัติอีก จึงได้ส่งเรื่องกลับไปให้ปรับ ส่วนเรื่องของงานโครงการ คืองานภูมิบุรี
ศรีระยอง รบกวนทางกองการศึกษาให้เร่งเจ้าหน้าที่ในเรื่องส่งเอกสารให้สานักการคลังด้วย
- นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ รายงานว่าในเดือนนี้เรากาลังติดตั้งระบบของการควบคุมพัสดุตามนโยบาย
ที่ท่านปลัดเทศบาลให้ช่วยดาเนินการให้มีระบบด้วย ซึ่งเสนอเรื่องไปเรียบร้อยแล้วเรื่องการควบคุมพัสดุและการ
ออกเลขรหัสพัสดุอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจภายในเดือนธันวาคม 2558 นี้
และระบบพัสดุทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ และได้เสนอโครงการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุของเทศบาลนครระยอง
ต่อเนื่องแล้ว โดยจะเอางานทุกอย่างมารวบรวมและก็ทาเป็นคู่มือ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น
ที่ประชุม - ท่านนายกเทศมนตรีมอบให้คุณรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ไปดูตามแผนพัสดุว่ามีตรงไหนที่ล่าช้า
แล้วนาเรื่องมาเสนอท่านนายกเทศมนตรี เพื่อที่ท่านนายกเทศมนตรีจะได้กาชับไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ
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- เรื่องการตรวจสอบอาคาร ถือว่าเป็นกฎหมายที่ทางเทศบาลเราเพิ่งจะเริ่มใช้อย่างจริงจัง ความหมาย
คือว่าอาคารหลายอาคาร โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ต้องทาการ
ตรวจสอบ ซึ่งป้ายในเขตเทศบาลของเรามีจานวนเกินครึ่งที่ยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กฎหมาย
ตรวจสอบอาคารเข้ามาโดยไม่มองว่าเขามีใบอนุญาตหรือไม่ เน้นด้านความแข็งแรงเท่านั้น เขาต้องทาการ
ตรวจสอบอาคารโดยการจ้างผู้ที่มีใบอนุญาตตรวจสอบอาคารเข้ามาตรวจอาคาร และก็นาเอกสารตัวนั้นมายื่นกับ
เทศบาลนครระยอง ซึ่งเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาอยู่ในข่ายหรือไม่ ตอนนี้เราได้ใช้วิธีการทาหนังสือถึงแต่ละราย
โดยเน้นพวกโรงแรมต่าง ๆ งานป้ายขนาดใหญ่ที่ติดหน้าร้าน หรือบนอาคาร และอาคารสาธารณะต่าง ๆ
โดยเขาต้องทาการตรวจสอบอาคารและยื่นภายในสิ้นปีที่แล้ว ขณะนี้เราได้เข้าไปดาเนินการตรวจสอบแล้ว
และเริ่มจัดระเบียบ และในส่วนรายที่ยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างก็ให้ย้อนมาขอให้ถูกต้อง
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- จากงานลอยกระทงที่ผ่านมา สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทาการเก็บขยะจากกระทงได้
จานวน 1.6 ตัน ซึ่งร้อยละ 80 จะเป็นกระทงที่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้คือจากกรแสในช่วงนี้ และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
- วันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีกิจกรรมในเรื่องของการคัดกรองสายตา เพื่อส่งผู้ที่มีปัญหาทางสายตาคือ
ผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจก ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
- โรคที่เรายังต้องให้ความสาคัญที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง มีอยู่ 2 โรค คือ โรคไข้เลือดออก
และโรคอหิวาตกโรค ซึ่งโรคอหิวาตกโรค มียอดผู้ป่วยจนถึงปัจจุบัน จานวนที่พบเชื้อคือเป็นผู้ป่วย จานวน 93 ราย
เสียชีวิต จานวน 1 ราย อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งนอกจากอาเภอเมืองแล้วก็ยังมีระบาดที่อาเภอบ้านค่าย
ซึ่งพบผู้ป่วยจานวน 11 ราย อาเภอนิคมพัฒนา จานวน 1 ราย อาเภอแกลง จานวน 2 ราย และในอาเภอเมือง
จานวน 82 ราย ซึ่งเป็นคนไทย จานวน 21 ราย เป็นคนกัมพูชา จานวน 60 ราย และตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม
2558 มานี้ยังไม่พบตัวผู้ป่วย แต่เราก็ได้ดาเนินการโดยตลอดอยู่ในพื้นที่ โดยประสานกับตัวแทนที่จะมาดูในช่วง
ที่เรือเข้า-เรือออก โดยเราจะประสานเขา โดยถ้ามีเรือเข้าเราก็ต้องไปดาเนินการควบคุมโรคก่อนที่เขาจะขึ้นฝั่ง
กองการแพทย์
- จากการไปประชุมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานดังนี้
1. เรื่องที่เราจะเป็นหน่วยจ่ายตรงของ อปท. ขณะนี้ทาหนังสือแจ้งเขาไปแล้วว่าเทศบาลเรามีความ
จานงค์ ซึ่งปัญหาอยู่ที่ สปสช. คือยังขาดผู้ที่จะมาตรวจหลักเกณฑ์ โดยเขากาลังตั้งกันอยู่ และหลังจากที่เราจ่าย
ตรง อปท.สาเร็จแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นออโตเมติก คือเราจะสามารถทาจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ต่อเลย เพราะใช้
หลักเกณฑ์เดียวกัน และกรรมการตรวจชุดเดียวกัน เราก็จะทาเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางต่อ และก็จะได้ออโตเมติก
หลังจากนั้นข้าราชการทุกคนก็จะแสกนนิ้วได้ครบ คาดว่าน่าจะใช้เวลา 3 – 6 เดือนเป็นอย่างต่า
2. เรื่องเงินค้างท่อทั้งหมด ได้ทาหนังสือสอบถามไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับมาจาก
สปสช. ผลเป็นอย่างไรจะรายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป
3. กองการแพทย์จะทาบุญคลินิกอบอุ่น วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งจะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในเวลา 10.00 น. ณ คลินิกอบอุ่น
เทศบาลนครระยอง
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- แห่ถ้วยพระราชทานกลับคืนสู่เทศบาลนครระยองเรียบร้อยดี
- แห่ถ้วยพระราชทานงานแข่งขันเรือยาว งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้า งานลอยกระทง งานประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง แลลูกกรุง ได้ดาเนินการไปแล้วเรียบร้อย
- วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตั้งจุดบริการ ในกิจกรรมbike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
- งานภูมิบุรีศรีระยอง กาหนดนัดหมายพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 14.30 น.
โดยเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 17.00 น. ลาดับขบวน ได้แก่ ขบวนกลองยาว ป้ายเทศบาล ป้ายภูมิบุรีศรีระยอง
ป้ายวัฒนธรรมฯ ท่านผู้บริหาร ผู้สูงอายุ ชุมชน และแขกวีไอพีที่เชิญมาร่วมงานด้วย ต่อด้วยขบวนอีกจานวน
15 ขบวน ได้แก่ ขบวนของโรงเรียน จานวน 6 ขบวน ขบวนของกองงานต่าง ๆ รวมทั้งสถานธนานุบาล
จานวน 8 ขบวน รวมทั้งสิ้น 15 ขบวน ท่านผู้ว่าราชการจะเดินทางมาถึงในเวลาประมาณ 18.30 น.
- เรื่องที่ต้องการหารือในที่ประชุม คือ มีหนังสือจากจังหวัดระยอง เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ ในงานพระศพสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันพุธที่ 16
ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดป่าประดู่พระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งในกาหนดการ
มีดังนี้ ภาคบ่ายในเวลา 14.30 น. ข้าราชการ ให้แต่งกายเต็มยศ ไว้ทุกข์ และภาคค่าในเวลา 18.30 น.
ข้าราชการ ให้แต่งกายปกติขาว ไว้ทุกข์ และส่วนในใบตอบรับบอกว่าเวลา 14.00 น. ซึ่งเทศบาลนครระยองเรา
มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ไม่ทราบว่าจะจัดผู้เข้าร่วมพิธีอย่างไร
ที่ประชุม - ท่านปลัดเทศบาลกล่าวว่าให้ไปร่วมพิธีได้ทุกท่าน แต่ให้ข้าราชการแต่งกายเต็มยศ ไว้ทุกข์
โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป คือเมื่อเสร็จพิธีจากอุโบสถแล้วให้มาพร้อมกัน
ที่หน้าพระเมรุเพื่อมาทาพิธีโดยประธานในพิธี ไปยังซุ้มดอกไม้จันทน์ นาพระเถรานุเถระ
คณะข้าราชการ และประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลพิธีวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง
ส่วนภาคค่าในเวลา 20.00 น. ประธานฯ นาคณะข้าราชการ และประชาชนนาดอกไม้จันทน์
เข้าเผา ณ เมรุจาลอง วัดป่าประดู่พระอารามหลวง โดยให้ข้าราชการแต่งกายปกติขาว ไว้ทุกข์
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า
- วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2558 คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
- วันที่
๒๓ พฤศจิกายน 2558 คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทาน
การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณท่าน้าศาลาจัตุรมุข หน้าวัดปากน้าสมุทรคงคาม
- วันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤศจิกายน 2558คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี ๒๕๕๘
ณ วัดปากน้าสมุทรคงคาราม
- วันที่
๒๕ พฤศจิกายน 2558 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้า
ณ พระเจดีย์กลางน้า
- วันที่
๒๕ พฤศจิกายน 2558 คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้าประจาปี ๒๕๕๘ ณ สวนศรีเมือง
ทาความสะอาดภายในโรงเรียน
งานจราจรหน้าโรงเรียน
เวรประจาวัน ทาความสะอาดห้องน้านักเรียน
ระเบียบการเดิน/เข้าแถว
กิจกรรมการแปรงฟัน(พักกลางวัน)
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กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ
- เริ่มจัดการเรียนการสอน วันที่ 14 ธันวาคม 2558

วัน/ชัน้

ป. 1

ตาราง ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ เวลา 14.40 - 15.30 น. ภาคเรียนที่ 2 ประจ้าปีการศึกษา 2558
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5

จันทร์

ป. 6

กิจกรรมสวดมนต์
๑. ธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์ในโรงเรยี น ๒. กระดาษแปลงโฉม

อังคาร

๓. ธนาคารนักเรียน
๔. ปุย๋ น้า้ ชีวภาพ
๕. แปลงผักสวนครัว
๖. กะปินา้ ปลา
๒. กระดาษแปลงโฉม
๓. ธนาคารนักเรียน
๔. ปุย๋ น้า้ ชีวภาพ
๕. แปลงผักสวนครัว
๖. กะปินา้ ปลา
๗. ห้องพระมหาชนก
๓. ธนาคารนักเรียน
๔. ปุย๋ น้า้ ชีวภาพ
๕. แปลงผักสวนครัว
๖. กะปินา้ ปลา
๗. ห้องพระมหาชนก
๘. ห้องอาเซียนศึกษา
๔. ปุย๋ น้า้ ชีวภาพ
๕. แปลงผักสวนครัว
๖. กะปินา้ ปลา
๗. ห้องพระมหาชนก
๘. ห้องอาเซียนศึกษา
๙. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ ว
๕. แปลงผักสวนครัว
๖. กะปินา้ ปลา
๗. ห้องพระมหาชนก
๘. ห้องอาเซียนศึกษา
๙. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ ว ๑๐. ปุย๋ หมักอินทรีย์
๖. กะปินา้ ปลา
๗. ห้องพระมหาชนก
๘. ห้องอาเซียนศึกษา
๙. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ ว ๑๐. ปุย๋ หมักอินทรีย์
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๗. ห้องพระมหาชนก
๘. ห้องอาเซียนศึกษา
๙. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ ว ๑๐. ปุย๋ หมักอินทรีย์
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์ในโรงเรยี น
๘. ห้องอาเซียนศึกษา
๙. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ ว ๑๐. ปุย๋ หมักอินทรีย์
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์ในโรงเรยี น ๒. กระดาษแปลงโฉม
๙. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ ว ๑๐. ปุย๋ หมักอินทรีย์
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์ในโรงเรยี น ๒. กระดาษแปลงโฉม
๓. ธนาคารนักเรียน
๑๐. ปุย๋ หมักอินทรีย์
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์ในโรงเรยี น ๒. กระดาษแปลงโฉม
๓. ธนาคารนักเรียน
๔. ปุย๋ น้า้ ชีวภาพ
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ธนาคารขยะเพื่อการออมทรัพย์ในโรงเรยี น ๒. กระดาษแปลงโฉม
๓. ธนาคารนักเรียน
๔. ปุย๋ น้า้ ชีวภาพ
๕. แปลงผักสวนครัว

พุธ

ออกก้าลังกาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
-

นันทนาการแสนสนุก

การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ใกล้ตัว

เรียนสนุกสุขสร้างสรรค์

Play and Learn เพลินกิจกรรม

กิจกรรมเสริมปัญญาพาสนุก

เกมหรรษาพาเพลิน

กิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวติ (ปะอวน,ผูกผ้าจีบผ้า,นวดฝ่าเท้า,ตัดผม)

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑ และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

-20โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยายบรมราชกุมารี
ประจาปี 2558
* วันที่
7 พฤศจิกายน 2558 เชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯกลับมาสู่
เทศบาลนครระยอง
* วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จัดการประชุมจับสลากแบ่ง
* วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
- วันที่
3 ธันวาคม 2558 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
- วันที่
8 ธันวาคม 2558 สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จานวน 15 ทุน
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- โรงเรียน
ร่วมทอดกฐินวัดต่าง ๆ ในระยอง
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
เทศกิจมาช่วยกาจัดรังต่อแตน
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
โครงการแก้ปัญหาโภชนาการเกิน
- นักเรียนของโรงเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศ คือ ด.ญ.ณัฐธิดา พิมพา
- นักเรียนของโรงเรียน ได้
รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศ คือ ด.ช.วัชรพงษ์ วงษ์ปาน
- นักเรียนของโรงเรียน
ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาพระพุทธศาสนา ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 คือ
ด.ญ.ณัฐณิชา ปะสิ่งชอบ ช่วงชั้นที่ 2 คือ ด.ญ.มาธินี จอดนอก และ ด.ญ.ณิชกานต์ สุระเสนีย์
- การแ
ข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1
โดยส่งแข่งขันทั้งสิ้น 9 รายการ และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 7 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ
และเหรียญทองแดง 1 รายการ
- นักเรียนของโรงเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ 1 ตัวแทนภาคกลางและตะวันออก
To be number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016
- วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดพัทยา
- วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
วอลเลย์บอล ณ จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
รวมพลเหตุการณ์ไฟไหม้ ผลสืบเนื่องจากกิจกรรมฉุกเฉินเผชิญภัย
อาคาร 7
- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ปัญหาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟอาคาร 7 และได้รับการแก้ไข วันที่ 30
พฤศจิกายน 2558
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
การไฟฟ้าจังหวัดแก้ปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้า
- วันที่ 23
– 25 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมลอยกระทง
- วันที่ 4 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- วันที่ 5
– 6 ธันวาคม 2558 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน

-21โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้ลาดับที่ 1
ประจาปีการศึกษา 1/2558
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2558 ร่วมอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฯวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์สอบประจาอาเภอ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”
ครั้งที่ 34
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 คณะทางานกฐินพระราชทาน ประจาปี 2558
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง
เรื่องโทษของการใช้โฟมบรรจุอาหารให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯและแห่ถ้วยพระราชทานฯ
การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ร่วมพิธีห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้า ประจาปี 2558
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ร่วมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านบึงท่ายวน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ร่วมแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12
ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์ระดับช่วงชั้นที่ 3 เด็กหญิงพิชยา เถ่าศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- วันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2558 กิจกรรมบรรพชาสามเณร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558
สามเณร 79 รูป ศิลจาริณี 20 คน
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2558
วันที่ 6 ธันวาคม 2558 กิจกรรมอบรมโครงการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ร่วมมหกรรมงานการกุศล “เทศกาลปล่อยสัตว์”
- วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กิจกรรมออกกาลังกายยามเช้าทุกวันพุธ
กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ
กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจาสัปดาห์
โรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
- วันที่
21 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้า
- วันที่
23 - 25 พฤศจิกายน 2558 ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส
- วันที่
25 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมเพิ่มเติมเสริมทักษะการทากระทง
- วันที่
27 พฤศจิกายน 2558 เดินรณรงค์ไข้เลือดออก
- วันที่
28 พฤศจิกายน 2558 สอบเพชรยอดมงกุฎวิชาพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ เด็กชายภวัต
พูลสวัสดิ์ ผ่านเกณฑ์
- วันที่
4 - 5 พฤศจิกายน 2558 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สพฐ.

-22กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
1. การใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ป.4 - 6 ระดับเหรียญทอง
2. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.1 - 3 ระดับเหรียญทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
1. วาดภาพระบายสี ระดับ ป.1 - 3 รองชนะเลิศอันดับ 1
2. การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้น ป.1 - 6 รองชนะเลิศอันดับ 1
3. การแข่งขันเดี่ยวขิม 1 หย่อง ระดับ ป.1 - 6 รองชนะเลิศอันดับ 1
- วันที่
1 ธันวาคม 2558 สอบธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
- วันที่
1 ธันวาคม 2558 อบรมโครงการปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สานักงานเทศบาลนครระยอง
- วันที่
4 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2558 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
- วันที่
5 ธันวาคม 2558 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
- วันที่
5 ธันวาคม 2558 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ สวนศรีเมืองระยอง
- วันที่ 8 ธันวาคม 2558 กิจกรรมการทิ้งและคัดแยกขยะ
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- รับบริจาคหนังสือแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นานักเรียนรับการแนะแนวเข้าศึกษาต่อที่ ม.บูรพา
นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมopen house ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มศว.
- โรงเรียนนาร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมลอยกระทง
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทเยาวชน 22 ฝีพาย
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- ประสานงานกับทางประธานชุมชนเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และมีการแจกเบี้ยยังชีพในวันที่ 9 ธันวาคม 2558

-23สถานธนานุบาล
ผลการดาเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558)
ยอดรับจานารวม
2,599 ราย จานวนเงิน
63,557,100.- บาท
ยอดไถ่ถอนรวม
2,288 ราย จานวนเงิน
52,508,500.- บาท
ทรัพย์จานาคงเหลือ
8,618 ราย จานวนเงิน
211,804,700.- บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจานา
1,751,969.50 บาท
กาไรจาหน่ายทรัพย์หลุด
- บาท
รวมรายรับ
1,751,969.50 บาท
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
96,735.62 บาท
รายจ่ายประจา
251,275.30 บาท
รวมรายจ่าย
348,010.92 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
1,403,958.58 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จานวน
140,000,000.- บาท
หัก ใช้ไปแล้ว
52,503,000.- บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก
87,497,000.- บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทองรายงานว่าคู่มือบริการประชาชนของเทศบาล ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- นางสาวกนก อารีรักษ์ กล่าวว่า ช่วงนี้โรคอหิวาตกโรคยังระบาดค่อนข้างมาก โรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับ
อาหารและน้า จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกแห่ง คือในเดือนธันวาคมนี้ต้องการจะให้
โรงเรียนทาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนให้เป็นลักษณะของการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และไม่ควร
ทาอาหารที่เป็นจาพวกยาต่าง ๆ ให้เด็กรับประทาน โดยอาหารควรปรุงให้สุก และถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรค และสาหรับงานระยองแฟร์ กับงานภูมิบุรีศรีระยอง ได้ประสานกับทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยองแล้ว ซึ่งเขาจะมาติดต่อในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับการดูแลอาหาร
(ปิดประชุม เวลา 11.40 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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