
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 1/2555 

วันที่ 10 มกราคม  2555 
ณ ห้องอีคลาสรูม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
8. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
11. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
12. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
14. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
15. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
17. นางสาวกรรณิกา พลบุตร แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
18. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

19. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

20. นางสุนิสา ร่มร่ืน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
21. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
23. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
24. นายธงชัย   แสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
25. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
27. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
28. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
29. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
30. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 

 



 -2- 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
3. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล          (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2555 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 11/2555 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
1. ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 265,730.73 บาท  รายจ่าย 83,487.82 บาท 
2. ฝ่ายปกครอง 
2.1 งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
     2.1.1 การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล,  

บริเวณโรงเรียน  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคร
ระยอง และสวนศรีเมือง 

     2.1.2 จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 
     2.1.3 จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 
     2.1.4 จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
     2.1.5 ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  - กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 3  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 1 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 2 ราย 
     2.1.6 จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 25 ป้าย 
     2.1.7 ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ําชํารุด จํานวน 15 แห่ง และถนน ฟุตบาท ชํารุด  
             จํานวน 10 แห่ง 
     2.1.8 งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  -   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน – ราย 
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2.2 งานทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน ในเดือนธันวาคม 2554  
     

สถิติทางการทะเบียนราษฎร ชาย หญิง รวม 
จํานวนประชากร 28,116 31,195 59,311 
 - ประชากรตําบลท่าประดู่ 9,359 10,596 19,955 
 - ประชากรตําบลเชิงเนิน 10,092 11,207 21,299 
 - ประชากรตําบลปากน้ํา 4,479 4,774 9,253 
 - ประชากรตําบลเนินพระ 4,186 4,618 8,804 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 17,895 21,379 39,274 
หลังคาเรือน - - 30,772 
การเกิด 268 281 549 
การตาย 117 75 192 
การย้ายเข้า 163 188 351 
การย้ายออก 242 247 489 
การแก้ไขรายการบุคคล 113 150 263 

รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออกและแก้ไขรายการ 1,844 
 

รายการขอมีบัตร ชาย หญิง รวม 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนคร้ังแรก 161 155 316 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ 188 204 392 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย 145 130 275 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ 111 29 140 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล 26 61 87 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนท่ีอยู่ 44 59 103 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน 1 2 3 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีอ่ืน ๆ 10 10 19 
รวมให้บริการงานบัตรประชาชนทั้งส้ิน 686 650 1,336 
 

 2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย  27  คร้ัง 
      - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ  107  คร้ัง 
      - การช่วยเหลือหน่วยงานท่ีประสบอุทกภัยและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี 
ประกอบด้วย 
 - วันท่ี 3 – 4 ธันวาคม 2554 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ 3 นาย ไปร่วมทําความสะอาด 
ท่ีโรงเรียนสมุหราษฎร์บํารุง จังหวัดปทุมธานี 
          - วันท่ี 4 ธันวาคม 2554 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ 1 นาย และพนักงานขับรถยนต์ 1 นาย 
หมุนเวียนกันไปส่งข้าวกล่องคร้ังละ 3,000 กล่อง ท่ีสํานักงานเขตหลักส่ี รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 
          - วันท่ี 7 – 20 ธันวาคม 2554 นํารถบรรทุก 6 ล้อ ของกองช่าง โดยมีเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ 
2 นาย สับเปล่ียนหมุนเวียนกันไปช่วยฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยในเขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
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          - วันท่ี 9 – 12 ธันวาคม 2554 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ  2 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ํา  
ไปช่วยเหลือฟ้ืนฟูทําความสะอาดโรงเรียนท่ีประสบอุทกภัย ในเขตลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
          - วันท่ี 2 – 22 ธันวาคม 2554 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยจัดเป็นชุด ๆ ละ 2 นาย สับเปล่ียนหมุนเวียนไปทําหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองสูบน้ํา 
ชุดละ 7 วัน  
      3. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 3.1 งานธุรการ มีคณะศึกษาดูงาน 10  คณะ  จํานวน 1,191  คน 
 3.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
  -พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                4 ราย 
  -พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                        - ราย 
  -พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                  - ราย 
  -พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน             - ราย 
  -พนักงานเทศบาล ลาออก                                    - ราย 
  -พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)              5 ราย 
  -พนักงานจ้างลาออก                                               11 ราย 

 - เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ การเตรียมความพร้อม ในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ระยอง และนายกเทศมนตรีนครระยอง ซ่ึงครบวาระในวันท่ี 8 มีนาคม 2555 จะมีการรับสมัครสมาชิกสภา
เทศบาลนครระยอง และนายกเทศมนตรีนครระยอง ในวันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2555  
  1. งานทะเบียนราษฎรฯ ได้มีการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งท้ังหมด 4 เขต ซ่ึงการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองคร้ังท่ีผ่านมา มีหน่วยเลือกตั้งท้ังหมด 57 หน่วย งานทะเบียนราษฎรฯ       
ได้มีการปรับหน่วยเลือกตั้งให้มีความเหมาะสม ไม่ให้มีความหนาแน่นจนเกินไป และไม่ให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเกิด
ความสับสน จึงได้มีการปรับเกล่ีย  โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 1 หน่วยเลือกตั้งท่ี 5      ปรับเพ่ิมขึ้นอีก 
1 หน่วย บริเวณอาคารโรงเรียนระยองพาณิชยการ ซ่ึงเดิมมีเพียง 1 หน่วย ปรับเพ่ิมเป็น 2 หน่วย เนื่องจากมี  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกือบหนึ่งพันคน ซ่ึงหน่วยเลือกตั้งท่ีเพ่ิมจะอยู่ใกล้เคียงกัน รวมท้ังหมด 4 เขต จะมีหน่วย
เลือกตั้งท้ังหมด 58 หน่วย   
  2. ได้มีการประสานกับประธานชุมชน ในเร่ืองของการจัดเตรียมรายช่ือคณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง ในภาพรวมจะต้องขอความร่วมมือจากกองสวัสดิการสังคม ในการจัดส่งรายช่ือของชุมชนเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
  3. ขอความร่วมมือผู้อํานวยการโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครระยอง ช่วยจัดส่งรายช่ือครูท่ี
ผ่านการเป็นผู้อํานวยการเลือกตั้งมาแล้ว หรือมีประสบการณ์ในด้านการเลือกตั้ง ส่งรายช่ือให้สํานักปลัดเทศบาล 
เพ่ือจัดพิมพ์ในรูปคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ขณะนี้สํานักปลัดเทศบาล ได้ดําเนินการจัดพิมพ์ร่าง
คณะทํางานช่วยเหลือการเลือกตั้งในภาพรวม เม่ือแล้วเสร็จจะนําเสนอปลัดเทศบาล เพ่ือนัดประชุมซักซ้อมใน
การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง และมอบภารกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้ชัดเจน 
 - เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เนื่องจากได้รับหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีแนวคิดท่ีจะ
สร้างพระพุทธอังคีรส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิประจําจังหวัดระยอง เพ่ือให้ประชาชนได้บูชา จึงให้ท้องถิ่นช่วย
พิจารณาว่าสนใจจะส่ังซ้ือหรือไม่ โดยให้ตอบแบบสํารวจตามความคิดเห็น รวบรวมส่งจังหวัด ภายในวันท่ี 15 
มกราคม 2555 สํานักปลัดเทศบาล ขอความร่วมมือจัดส่งสํานักปลัดเทศบาล ภายในวันท่ี 13 มกราคม 2555 
เพ่ือจัดส่งจังหวัดภายในกําหนด มอบให้สํานักปลัดเทศบาล สอบถามราคาจากจังหวัดว่าให้เช่าในราคาเท่าใด  
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กองวิชาการและแผนงาน 

 - รายงานการปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม 2554 ซ่ึงการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน 
เก่ียวข้องกับงานประจํา ท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ัวไป และงานประจํา เพ่ิมเติมในเร่ืองของแผนดําเนินงาน ซ่ึงได้
ประกาศใช้แล้ว ขณะนี้ได้เตรียมการทําแผนประจําปีอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
  - เร่ืองของการประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ ขณะนี้ได้มีการดําเนินการผลิตรายการท่ีนี่นครระยอง 
เก่ียวกับชุมชนขอความอนุเคราะห์ให้ไปจัดทํารายการ ซ่ึงกองวิชาการยินดีท่ีจะดําเนินการจัดทํารายการ และทุก
หน่วยงานท่ีต้องการให้กองวิชาการและแผนงาน ไปดําเนินการทํารายการ ทางผู้รับจ้างก็ยินดีนอกเหนือจากท่ี
เทศบาลนครระยองว่าจ้าง  
 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2554 ของกองวิชาการและแผนงาน 

งานประชาสัมพันธ์ 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย  และเคเบิลทีวี 
  1. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  รวม  31  เร่ือง 
 2. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป  ของหน่วยงานอ่ืนๆ  รวม  42 เร่ือง 
   รวมท้ังส้ิน  73  เร่ือง 
 3. กิจกรรมของเทศบาล  รวม    15  กิจกรรม 
 4. อนุเคราะห์เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์  รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  รวม  16  คร้ัง   
 5. ส่งข่าวให้ส่ือมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net  รวม  15  ข่าว 
 6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์  รวม  8  คร้ัง 
 7. บันทึกเทปรายการ  “รอบร้ัวนครระยอง”  รวม  4  คร้ัง 
 8. ส่ง  sms  เชิญคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และส่ือมวลชน  รวม  14  คร้ัง 
 9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม 3 คร้ัง 
 10. รับเร่ืองร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 4 ราย 

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1.ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 25 คร้ัง 25 เร่ือง 
2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  33 คร้ัง 33 เร่ือง 

งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม) 
ลําดับ

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
เรื่องร้องเรียน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตอบกลับ 
แล้ว 

ยังไม่ได้ตอบ
กลับ 

หมายเหตุ 

1 6  ธ.ค. 54 
ร้านเกมส์เห็นแก่ตัวสร้างความ
รําคาญ 

สํานักปลัด  
/ 
 

 

2 8 ธ.ค. 54 ถนนในซอยชํารุดและมีน้ําขังตลอด กองช่าง  /  

3 16 ธ.ค.54 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม กองการศึกษา /  23 ธ.ค.54 

4 23 ธ.ค.54 
กีฬาเทศบาลลูกได้ท่ี 1 เทเบิล
เทนนิสภาคตะวันออกแล้วไม่มีการ
ประสาน 

กองการศึกษา  /  

5 28 ธ.ค.54 สงสัยเร่ืองการส่งเร่ืองร้องเรียน กองวิชาการฯ /  28 ธ.ค.54 
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งาบบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือนธันวาคม 2554 ดังนี้ 

1. แจ้งเกิด   จํานวนผู้มาขอรับบริการ  511   คน 
2. แจ้งตาย   จํานวนผู้มาขอรับบริการ            182   คน 
3 .ย้ายเข้า   จํานวนผู้มาขอรับบริการ            142   คน 
4. ย้ายออก   จํานวนผู้มาขอรับบริการ            538   คน 
5. ทําบัตรประชาชน  จํานวนผู้มาขอรับบริการ         1,414   คน 
6. ชําระภาษี   จํานวนผู้มาขอรับบริการ            102   คน 
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ  จํานวนผู้มาขอรับบริการ            160   คน 
8. บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํานวนผู้มาขอรับบริการ            123   คน 
9. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ            149   คน 
10. จดทะเบียนพาณิชย์  จํานวนผู้มาขอรับบริการ              46   คน 
11. รับโทรศัพท์สายนอก  จํานวนผู้มาขอรับบริการ            475   คน 
12. อ่ืน ๆ    จํานวนผู้มาขอรับบริการ            210   คน 
 

                                              รวมผู้ใช้บริการทั้งส้ิน    4,052   คน 
 

งานนิติการ 
 

ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1 การสอบสวนข้อเท็จจริง 
1.1 คอมเพรสเซอร์ของ
เคร่ืองปรับอากาศ สูญหาย 
จํานวน 2 เคร่ือง 

  
อยู่ในระหว่างการสอบสวน
(เพ่ิมเติม) 

 
20 ธ.ค.54 

  

 1.2 เคร่ืองยนต์เรือสูญหาย 
จํานวน 1 เคร่ือง 

อยู่ในระหว่างสอบสวนบุคคล
ท่ีเก่ียวข้อง 

30 ม.ค.55   

 1.3 เคร่ืองตัดหญ้าสูญหาย 
จํานวน 5 เคร่ือง 

อยู่ในระหว่างการทําหนังสือ
ว่ากล่าวตักเตือน 

17 ม.ค.55   

 1.4 แบตเตอร่ีสูญหาย จํานวน 
6 ลูก 

อยู่ในระหว่างสรุปสํานวนการ
สอบสวน 

22 ม.ค.55   

 1.5 ชุดผจญเพลิงงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

อยู่ในระหว่างสรุปสํานวนการ
สอบสวน 

23 ม.ค.55   

 1.6 น้ํามันรถยนต์ดับเพลิง
ชนิดบันไดเล่ือนอัตโนมัติน้ํามัน
หมด ในระหว่างเดินทางไป
ราชการ 

อยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

28 ม.ค.55   

 1.7 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ 
DEE บริหารปุ๋ยอินทรีย์ 

รวบรวมพยานเอกสารเสร็จ
แล้ว และอยู่ในระหว่างการ
สอบปากคําบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

20 ม.ค.55   
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ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

 1.8 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส 
ที พอท์ม ออกแบบก่อสร้าง 

อยู่ในระหว่างการรวบรวม
พยานเอกสาร 

9 ม.ค.55   

 1.9 เทศบาลตําบลจอมพล
เจ้าพระยาก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลจอม
พลเจ้าพระยาในท่ีดินของ
บริษัทน้ําตาลตะวันออก ในการ
นํางบประมาณของข้าราชการ
ไปดําเนินการในท่ีดินเอกชน 

อยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

9 ม.ค.55   

2 สอบสวนข้อเท็จจริงความผิด
ทางละเมิด ไม่จัดเก็บค่าเช่า
ทรัพย์สินตลาดเทศบันเทิง 

อยู่ในระหว่างสอบปากคํา 
(เพ่ิมเติม) 

29 ม.ค.55   

3. คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์  
3.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

  
คดีนี้ศาลอุทธรณ์นัดฟังคํา
พิพากษา วันท่ี 26 ม.ค. 55 
เวลา 09.00 น. 

    

4. คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย 
4.1 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู 
(บริเวณถนนท่าบรรทุก) 

 
คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ได้
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเทศบาล
นครระยอง เร่ืองเพิกถอนการ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ี
หลวง ถนนราษฎร์บํารุง ซอย 
15 คดีนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาคําร้องขอดําเนินคดี
อย่างคนอนาถา(โจทก์) 

    

 4.2 คดีนางโสภา พรานนท์
สถิต (ฟ้องบุกรุกบริเวณส่ีแยก
ออคิด) 

อยู่ในระหว่างนัดสืบพยาน
โจทก์ 

    

 4.3 คดีนายยุทธศาสตร์ ฉ่ํา
เมืองรักษ์ (ฟ้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายบริเวณหน้า
ไปรษณีย์) 

คดีนี้ศาลจ้งหวัดระยองนัด
ไกล่เกล่ียและสืบพยานโจทก์
วันท่ี 23 ม.ค.55 

    

 4.3 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ 
ละเมิดบริเวณซอยโชคดี 

คดีนี้ศาลอุทธรณ์นัดฟังคํา
พิพากษา วันท่ี 31 ม.ค. 55 
เวลา 09.00 น. 
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ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

  4.4 คดี บริษัท สหพัฒนาท่ีดิน 
จํากัด 

คดีนี้อยู่ในระหว่างสืบหา
ทรัพย์ของบริษัทสหพัฒนา
ท่ีดิน 

    

 4.5 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซ
ชีวภาพระเบิด 

ขณะนี้ได้รวบรวมพยาน
เอกสารหลักฐานเพ่ือเตรียม
ฟ้องบริษัท เจ้าพระยา
ประกันภัย ให้ชดใช้
ค่าเสียหายจํานวนเงิน 
16,176,112.50 บาท 

    

5 คดีอาญา 
5.1 คดีนางพะนอจิตต์       
หรือ ขาว โพธ์ิทอง              
(บริเวณร้านอาหารครัวลุง) 
 

  
เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 54 ได้ทํา
หนังสือขอทราบผลการ
ดําเนินการจับกุมไปยัง สภอ.
เมืองระยองแล้ว 

    

6 คดีปกครอง 
6.1 คดีท่ีดินบริเวณชุมชนสองพ่ี
น้อง 
 
 

  
คดีนี้ได้ยื่นอุทธรณ์คํา
พิพากษา ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด 

    

 6.2 คดีนายทองหล่อ แก้ว
ประดับ ท่ี 1 กับพวก         
รวม 167 คน 

คดีนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง 

    

 6.3 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ 
(ทุ่งโตนด) 

คดีนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง 

    

  6.4 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญ
รัตนา (ตลาดวัดลุ่ม) 

คดีนี้ ศาลปกครองระยอง
แจ้งให้เทศบาลนครระยอง 
จัดทําคําให้การเพ่ิมเติม
เทศบาลฯ ได้ทําคําช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมส่งอัยการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง 
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ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

  6.5 คดีนางกมลสรวง ธนะโชต ิ 
(หน้าคอนโดศรีสุข) 

คดีนี้ เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2554 ศาลปกครองระยอง
จําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ และเทศบาลได้ทํา
หนังสือขอคุณวิศิษฐ์ฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

    

  6.6 นางวรรณา ตันเต่งผล
(ตลาดแม่แดง) 

เม่ือวันท่ี 23 พ.ย.54    
ศาลปกครองระยองได้ไต่สวน
ข้อเท็จจริง และขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างศาลปกครองนัด
พิจารณาคร้ังแรก 

    

  6.7 การตรวจสอบการเพิกถอน
การออกโฉนดท่ีดินบริเวณ   
โขดปอ (ถนนราษฎร์บํารุง   
ซอย 15) 

สํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง 
นัดรังวัดท่ีดินเลขท่ี 2171, 
3579 และ 3669 ตําบล
เนินพระ อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง จํานวน 3 แปลง 
วันท่ี 17 - 19 มกราคม 
2555  เวลา 09.00 น. 

    

   
สํานักการคลัง 

รายรับ ณ 31 ธันวาคม 2554 

ประเภทรายรับ ประมาณการ รับจริง ร้อยละ 

1. รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 85,445,000 8,337,724.57 2.35 

2. รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือ
มอบให้ท้ังจํานวน 

168,450,000 44,456,767.75 12.56 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป 99,825,000 31,497,719.00 31.55 

รวมทั้งส้ิน 353,720,000 84,292,211.32 23.83 
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เปรียบเทียบรายรับ ปีงบประมาณ 2554 และ 2555 
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 

ประเภทรายรับ ปี 2554 ปี 2555 ปี 55 สูง/ต่ํา ปี54 

1. รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 6,479,216.65 8,337,724.57 1,858,507.92 

2. รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
หรือมอบให้ท้ังจํานวน 

46,596,784.29 44,456,767.75 -2,140,016.54 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป 113.60 31,497,719.00 31,497,605.40 

รวมทั้งส้ิน 53,076,114.54 84,292,211.32 31,216,096.78 
 

สถานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 

รายการ จํานวนเงิน 

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 30,418,542.93 

เงินฝากธนาคาร 384,649,000.64 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย 92,694,580.55 

เงินสะสม 224,617,023.09 

 

การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 

� คร้ังท่ี 1 จํานวน 14,705,083.00  

� คร้ังท่ี 2 จํานวน 16,792,636.00 
� เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จํานวน 6,840,547.00 
� เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน 9,921,093.00 

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ 

 - สําหรับจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ท่ีเทศบาลนครระยองให้บริการ ซ่ึงในวันท่ี 13 มกราคม 2555 
สํานักการคลังจะยกเลิกการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  

 - การประกาศให้เช่าท่ีดิน 2 แปลง บริเวณบ้านพักผู้อํานวยการสํานักการคลัง และผู้อํานวยการกองช่าง 
จะยื่นซองในวันท่ี 12 มกราคม 2555 ส่วนบริเวณโรงพัสดเุก่า จะมีการยื่นซองในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2555  
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 - ผู้ท่ีมีเงินได้ในปี 2555 ควรจะต้องไปเสียภาษี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน มีนาคม 2555 สําหรับหนังสือ
รับรองเงินได้ ขณะนี้สํานักการคลังกําลังดําเนินการ ภายในส้ินเดือนนี้จะแล้วเสร็จ 

 - บริษัท กิจการร่วมค้า ปากน้ําเมืองสะอาด ท่ีรับจ้างขุดพ้ืน กลบขยะ ขอใช้พ้ืนท่ีเพ่ือเป็นสํานักงานใน
บริเวณโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงาน ซ่ึงเสนอให้ค่าตอบแทนในการใช้พ้ืนท่ี และรับผิดชอบในการจ่ายค่า
สาธารณูปโภคท้ังหมด จํานวน 5 พันบาท ซ่ึงฝ่ายนิติการได้พิจารณาแล้ว กรณีท่ีจะใช้ทรัพย์สิน จะต้องใช้
ระเบียบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ซ่ึงจะต้องทําเร่ืองของการประมูล ส่งให้สํานักการคลังเป็นผู้ดําเนินการ 
ซ่ึงหน่วยงานท่ีจะให้เช่าจะต้องกําหนดพ้ืนท่ีขนาดเท่าใด บริเวณใด ราคาให้เช่าเท่าใด สํานักการคลังจะนําเข้า
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์และทรัพย์สิน  

 - สืบเนื่องจากการประชุมประจําเดือนคร้ังก่อน เร่ืองปัญหาในการจ้างเอกชนรักษาความสะอาด 
ห้องสมุด หอพระพุทธอังคีรส และห้องน้ําห้องสมุด ซ่ึงขณะนี้ได้ดําเนินการในเร่ืองของ TOR ขออนุมัติจ้างโดยวิธี
พิเศษ 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2555 ส่วนในเดือน เมษายน – กันยายน 2555 ให้กองการศึกษา ตั้งเร่ือง
เพ่ือดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้ทัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา ตั้งเร่ืองโดยวิธีการสอบราคา ส่วนกรณีของคลินิกชุมชน
อบอุ่น ขณะนี้เร่ืองใกล้แล้วเสร็จ 

 - เร่ืองการทําสัญญาจ้างเก็บขนขยะ 56 เดือน มีการประมูลคร้ังท่ี 3 และได้ผู้รับจ้าง ซ่ึงติดอยู่ท่ีการ
ได้รับอนุมัติการก่อหนี้เกิน 1 ปีงบประมาณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซ่ึงได้ประสานสํานักการสาธารณสุขฯ 
ขณะนี้เร่ืองยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซ่ึงสัญญาจะเร่ิมในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 มอบให้ผู้อํานวยการสํานักการ
สาธารณสุขฯ เร่งดําเนินการประสานติดตาม และรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ 

กองช่าง 

 - กองช่างได้ดําเนินการรวบรวมโครงการก่อสร้างในปี 2554  
  1. โครงการก่อสร้างซอยแยกสมุดเจดีย์ ซอย 1 
  2. โครงการก่อสร้างถนนนครระยอง ซอย 17 
  3. โครงการก่อสร้างซอยสมุดเจดีย์ ซอย 4  
  4. โครงการปรับปรุงทางเช่ือมอาคารโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
  5. โครงการก่อสร้างซอยทางไผ่ 3 
  6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยโพลิเมอร์ ถนนเรือนจํา ซอย 7 
  7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ 
 - เร่ืองซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เทวดาท่ีติดอยู่บนซุ้มเฉลิมพระเกียรติได้ตกลงมาประมาณ 3 องค์            
ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าสภาพของตัวยึดจะต้องซ่อมแซม และสภาพของป้ายไม้อัดชํารุด ซ่ึงจะต้อง   
ตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการซ่อมแซม  
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สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

งานสถานประกอบการและแก้ไขเหตุรําคาญ 

 
 

งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
1. เร่ืองร้องเรียนของเดือนธันวาคม 2554 จํานวน 4 เร่ือง (แก้ไขท้ัง 4 เร่ือง) 
 1.1 กล่ินเหม็นท่ีเกิดจากการตากปลา บริเวณถนนทางไผ่ 4 
 1.2 ควันจากการเผาขยะ บริเวณถนนถนนทางไผ่ 2  
               และถนนข้างอําเภอ ซอย 8  
 1.3 ควันท่ีเกิดจากการย่างไก่บริเวณตลาดนัดสตาร์พลาซ่า 
 1.4 ควันท่ีเกิดจากการเผาถ่านบริเวณ ถนนราษฎร์บํารุง ซอย 15 
2. เร่ืองติดตามจากเดือนท่ีผ่านมา จํานวน 1 เร่ือง 
 - น้ําเสียจากบ้านข้างเคียงไหลเข้าบ้านประชาชน บริเวณถนนแสงจันทร์ 
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งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2554 

 
- เร่ืองปริมาณการจัดเก็บขยะมูลฝอย ระหว่างเดิน ตุลาคม – ธันวาคม 2554 ขยะมูลฝอยรวมท้ังส้ิน

เฉล่ีย 101 ตัน/วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เร่ืองปริมาณทรายท่ีรถกวาดดูดฝุ่นดําเนินการเก็บกวาด ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2554 
เฉล่ียการกวาดและดูดฝุ่นทราย เฉล่ีย 2 ตัน/วัน ซ่ึงจะนําไปถมท่ีบริเวณบ่อขยะ  

- เร่ืองปริมาณส่ิงปฏิกูล ท่ีเอกชนรับสัมปทาน เฉล่ีย 12 ตัน/วัน 

101.78 t/d 

65.75  t/d 

18.56 t/d 

20.07 t/d 

2302.63

2202.04

1709.51

584 649 522

1107.72

468.11

490.31

3994.35

3319.15

2721.82
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1.มลูฝอยทั	วไปที	เอกชนจดัเก็บ 2.มลูฝอยอินทรียที์	เอกชนจดัเก็บ
3.กิ	งไม/้เศษวสัดุที	เทศบาลจดัเก็บ 4.รวมปริมาณมลูฝอย
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- เร่ืองปริมาณขยะ ท่ีสามารถจัดเก็บได้ในเดือน ธันวาคม 2554 แยกดังนี้ 
 ขยะท่ัวไป   76  เปอร์เซ็นต์ 
 ขยะอันตราย   0.05  เปอร์เซ็นต์  
 ขยะรีไซเคิล   0.09  เปอร์เซ็นต์  
 ขยะอินทรีย์  23 เปอร์เซ็นต์ 
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- โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา วันท่ี 14  ธันวาคม 2554        
ณ ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ํา โดยบริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด กลุ่มบริษัท โกลว์ และบริษัท 
เอสซีจี เคมิคอล จํากัด จัดโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษามหาราชา เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ปริมาณพันธ์ุสัตว์น้ําท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลนและในทะเล ช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศและเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบ โดยปล่อยกุ้งกุลาดํา 1 ล้านตัว และ ปลากะพงขาว 50,000 ตัว 

- วันท่ี 16 ธันวาคม 2554 เทศบาลนครระยอง  กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและป่าชายเลนและบริษัท
ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)  ร่วมจัดพิธีเปิด การก่อสร้างหอชมวิว โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน  
พระเจดีย์กลางน้ํา  เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชายเลน บริเวณปากแม่น้ําระยองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่า
ชายเลนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได้ศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติและทรัพยากรป่าชายเลน
อย่างใกล้ชิด  ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนสมุทรเจดีย์ โดยบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ให้การ
สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอชมวิว ทรงสามเหล่ียม 11 ช้ัน ความสูง 22.10 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการก่อสร้าง คาดว่าเสร็จในเดือน เมษายน 2555  
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งานสุขาภิบาลอาหาร 
1. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง   
 ( ตลาดแม่แดง, ตลาดวัดลุ่ม, ตลาดเทศบาล 1 )  
2. ประเมินส้วมสาธารณะ จํานวน 1 แห่ง  
 ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์) ผลการตรวจประเมิน เป็นดังนี้ 
 - จากการตรวจประเมินตามตัวช้ีวัด 16 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 87.50 
 - ข้อ 10 ของเกณฑ์ประเมินจัดให้มีส้วมนั่งราบสําหรับ  ผู้พิการผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และ  
    ประชาชนท่ัวไปอย่างน้อยหนึ่งท่ี ได้รับการอนุโลม 
 - เกณฑ์ท่ีไม่ผ่านคือ ข้อ 8 ท่อระบายส่ิงปฏิกูลอยู่ในสภาพร่ัวแตก/ชํารุด เนื่องจากมีน้ําเสีย

ร่ัวซึม 
   ออกจากระบบท่อระบายน้ํา (อยู่ระหว่างกองช่างประมาณการราคาค่าซ่อมแซม) 

3. ออกสํารวจความคิดเห็นและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้  
 - ร้านอาหารเก่า                103      ร้าน 
 - ร้านอาหารใหม่                   7      ร้าน 
 - ร้านแผงลอยฯเก่า             157     ร้าน 
 - ร้านแผงลอยฯใหม่                2      ร้าน 
 - ห้างสรรพสินค้า                   4      แห่ง 
 - โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ       17      แห่ง 
4. ตรวจประเมินโรงอาหารมาตรฐานในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - โรงอาหารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีจึงได้ประสานเข้าพบ ผอ.โรงเรียนเพ่ือแนะนํา

เกณฑ์โรงอาหารมาตรฐาน ซ่ึงเป็นประโยชน์กับการก่อสร้างโรงอาหารเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

5. ลงพ้ืนท่ีตลาดสดสตาร์ตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดประเภทท่ี 2 
 จากการตรวจประเมินท้ังหมด 21 ข้อ ไม่ผ่าน 9 ข้อ สภาพโดยรวมส่วนใหญ่ เป็นดังนี้ 
 - มีเศษถุงพลาสติกตกอยู่ท่ีพ้ืน ไม่สะอาด 
 - รางระบายน้ํามีคราบน้ํามันบริเวณโซนอาหารปรุงสําเร็จ 
 - บริเวณโซนผักสดมีน้ําขัง ร้านผักไม่มีถาดรองน้ําราดผักไหลลงพ้ืนทําให้พ้ืนเปียก 
 - บริเวณโซนผลไม้มีการวางของลํ้าทางเดินถนน เกะกะ ไม่เป็นระเบียบ 
 - ไม่มีตราช่ังกลาง 
  - ติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นบางร้าน 
  - แต่งกายไม่เรียบร้อย 
 - ไม่มีกล่องแสดงความคิดเห็นจากผู้ค้าและผู้ซ้ือ 
 - ไม่มีการช้ีแจ้งความต้องการของผู้ซ้ือให้ผู้ค้าทราบ 
จากนั้น เข้าพบตัวแทนเจ้าของตลาดสดสตาร์เพ่ืออธิบายแนวทางการพัฒนาตลาดสดประเภทท่ี 2 แจ้ง

วัตถุประสงค์และแนวทางท่ีจะพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน และประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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- กิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ปี 2554 (รอบ 1) วันท่ีดําเนินงาน วันท่ี 14 ธันวาคม 
2554 ผลการดําเนินงานคือ 

 * เด็กไทยท่ีอายุต่ํากว่า 5 ปี ท่ีได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จํานวน 4,132 คน 
 * เด็กต่างด้าวท่ีอายุต่ํากว่า 15 ปี ท่ีได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จํานวน 413 คน 

- กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามัยแก่กลุ่มเส่ียงในสถานบริการ ผลการดําเนินงานคือ 

 * ดําเนินงานให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยสถานบันเทิงแก่กลุ่มเส่ียงของ        
ร้านแพทตินั่มใต้โรงแรมสตาร์ จํานวน 100 คน 

งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
1. กิจกรรมติดตามเยี่ยมดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดท่ีบ้าน 
 - มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดรายใหม่ในเขตเทศบาลจํานวน 28 ราย 
   สามารถติดตามเยี่ยมได้ 19 ราย  
2. กิจกรรมตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ   
   ในวันท่ี 6 – 7 ธันวาคม 2554  
 - เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ จํานวน  98 ราย ไม่ผ่านการประเมิน จํานวน 28 ราย 
3.งานผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 3.1 สํารวจสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 52 คน 
 3.2 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้าน จํานวน 52 คน/55 คร้ัง 
 3.3 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้าน จํานวน 1 ราย/2 คร้ัง 
 3.4 ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการท่ีบ้าน5 คน 
 3.5 ส่งต่อแพทย์เพ่ือรับรองความพิการของร่างกาย จํานวน 1 คน 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
           - กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือน  วันท่ี 28 ธันวาคม 2554 

• ผู้เข้าร่วมประชุม 290 คน คิดเป็นร้อยละ 87.61 
• ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุข             

    จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 

ดําเนินการเลือกตั้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
มีผู้สมัคร 2 คน 
 หมายเลข 1.  นายประสิทธ์ิ  แก้วไพฑูรย์ 
  หมายเลข 2.  นายบรรเลง      บรรเริงเสนาะ 
ผลการเลือกตั้ง 
 หมายเลข 1.     ได้ 216 คะแนน 
 หมายเลข 2.    ได้ 55 คะแนน 
บัตรเสีย 3  
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3 
รวม  277  

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข คือ 
นายประสิทธ์ิ แก้วไพฑูรย์ 
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น 

� ผู้รับบริการเจาะเลือด จํานวน    195  ราย 
� ผู้รับบริการคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์เนินพระ   58  ราย 
� จํานวนผู้รับบริการคลินิกเด็กดี     240 ราย 

 - คลินิกชุมชนอบอุ่น   30 ราย 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ํา  คนไทย  76 ราย 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ํา ต่างด้าว 72 ราย 
 - ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ  62 ราย 
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งานศูนย์ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน   
�  ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 25 ราย/27 คร้ัง  
�  ให้ยืมเตียงนอนไป 2 ราย  
�  ทํานวัตกรรมหลอดกาแฟในการฉีด Insulin  ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3 ราย 
�  ทํานวัตกรรมฟองน้ําป้องกันแผลกดทับบริเวณปลายมือปลายเท้าและใบหู 1 ราย 

รายรับ-จ่ายในการให้บริการของงานศูนย์บริการสาธารณสุข 

 
กองการศึกษา 

งานงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
 - โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 สําหรับกองการศึกษา ดําเนินการโอนเงิน 
งบประมาณเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 
 โอนเพ่ิม  
  1. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนนคร
ระยองวิทยา (วัดโขดใต้) เป็นเงิน 598,000 บาท 
  2. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 - เงินสวัสดิการ ประจําเดือน ธันวาคม 2554 
  2.1 เบิกค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก) ส่งเบิกจังหวัด 
  2.2 เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ส่งเบิกจังหวัด 
 - เบิกเงินค่าเช่าบ้านครู ส่งเบิกจังหวัด 
 - เงินเดือน ค่าจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
เงินรายได้ - พนักงานเทศบาล จํานวน 14 ราย  
  - ลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 ราย  
  - พนักงานจ้าง  จํานวน 63 ราย 
เงินอุดหนุน - เงินเดือนครู  จํานวน 239 ราย 
  - ลูกจ้างประจํา  จํานวน 6 ราย 
  - พนักงานจ้าง  จํานวน 33 ราย 
(โอนย้าย จํานวน 1 ราย นายประสงค์ สุวรรณโชติ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา) 
(บรรจุ จํานวน 2 ราย นางสาวเอมอร สุจริต และนางสาวปิยะวรรณ วิศวปัน) 
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 - จัดทําข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.) 7 งาน ดังนี้ 
 4.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 22 รายการ 
 4.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 47 รายการ 
 4.3 งานระดับมัธยมศึกษา 25 รายการ 
 4.4 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 17 รายการ 
 4.5 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 24 รายการ 
 4.6 งานกีฬาและนันทนาการ 16 รายการ 
 4.7 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 9 รายการ 

งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
 1. ทํารายการเบิกเงิน ค่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจําเดือน ธันวาคม 2554 ดังนี้ 
  1.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รอบระหว่างวันท่ี 1 – 16 
ธันวาคม 2554 งบประมาณ 140,000 บาท จํานวนเงิน 5,279.80 บาท มียอดเงินคงเหลือ จํานวน 
109,061.70บาท 
  1.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รอบระหว่างวันท่ี 1 – 16 
ธันวาคม 2554 งบประมาณ 12,000 บาท จํานวนเงิน 415.20 บาท มียอดเงินคงเหลือ จํานวน 
10,101.30 บาท 
 2. ทํารายการเบิกเงิน ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าหนังสือพิมพ์ รอบประจําเดือน ธันวาคม 2554 จํานวนเงิน  
400 บาท 
 3. ค่าน้ําประปา 
  3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 65,318.12 บาท 
  3.2 งานระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 5,527.75 บาท 
 4. ค่าโทรศัพท์ 
  4.1 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา เป็นเงิน 634.94 บาท 
  4.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 913.03 บาท 
 5. จัดทําฎีกาเบิกเงิน เลขท่ี 238/ 2555 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2554 ค่าก่อสร้างทางเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารเรียน 4 ไปยังอาคารเรียน 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ให้กับผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ระยองยูนิตี้ แอนด์ คอนสทรัคช่ัน เป็นเงิน 236,838 บาท 
 6. จัดทําอนุมัติจัดจ้าง การก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 
15,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2554  

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
 1. ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 3 ราย 
 2. การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งฯ จํานวน 6 ราย 
 3. ดําเนินการออกคําส่ังแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้มีและเล่ือนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 2 ราย 
 4. ดําเนินการออกคําส่ังย้ายพนักงานครูเทศบาล รายนางอุษณีย์ เล่ือนลอย ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา จาก โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล 
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งานการศึกษาปฐมวัย/งานโรงเรียน 
 1. วางฎีกาโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ประจําปีงบประมาณ 2555 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 รวมเป็นเงิน 6,740,100 บาท 
 2. จัดทํารายงานงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา เงินคงเหลือสะสม ประจําปีงบประมาณ 2554 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 3. จัดทํารายละเอียดฎีกาจ้างเหมาอาหารกลางวันของศพด. เป็นรายสัปดาห์ประจําเดือน ธ.ค.2554 
 - ประชุม  อปท. รวมพลังสร้างเด็กไทยฉลาด 
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2-4 ปี (ศูนย์วัดลุ่มฯ) 
 - อบรมครูปฐมวัย วางแผนพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  1. ศูนย์เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย 
  2. ศูนย์พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 - ประชุมกลุ่ม ICT นครระยอง 
  1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  2 .การอบรมครู- 7หลักสูตร             
  3. การอบรมครู ระบบทางไกล 

 - สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจําเดือนธันวาคม 2554 (ร.ร. ท.1)  ประเด็นการสัมมนาคือ 
  1. แนวทางการดําเนินงานสู่อาเซ่ียน 
  2. โรงเรียนก้าวสู่มาตรฐานสากล 
  3. พัฒนาครูสอนใช้ภาษาอังกฤษ 

 - สร้างโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

กองสวัสดิการสังคม 

 - รายงานการดําเนินงานของกองสวัสดิการสังคม ในเดือน ธันวาคม 2554 ได้ดําเนินการในเร่ืองการ
จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การเลือกตั้งประธานชุมชน กิจกรรมผู้สูงอายุ การศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ  

 - ขณะนี้ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีท้ังหมด 29 ชุมชน ซ่ึงมีชุมชนใหม่ คือ ชุมชนแขวงการทาง 
ชุมชนหนองสนมปักป่า ได้มีการเลือกตั้ง และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน โดยจะมีการนัดประชุมซักซ้อมทําความ
เข้าใจภารกิจ และหน้าท่ี เพ่ือให้ชุมชนได้รับฟัง และนําไปพัฒนา 

 - การเดินทางไปศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ซ่ึงได้เห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุ มีความหลากหลายในอาชีพ 
และฐานะ โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม จากการสังเกตพฤติกรรม ผู้สูงอายุได้มีความเอ้ืออาทรต่อกัน เช่น มี
ความเป็นห่วงเป็นใย ในการเดินทาง และการเอาแต่ใจตัวเองลดน้อยลง ในอนาคตคาดว่าจะมีผู้สูงอายุต้องการ
เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น มีแผนในการเพ่ิมโซนเป็น 8 โซน การดําเนินงานจะต้องเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

 - จากโครงการท่ีผ่านมา โครงการปลุกป่ากลางเมือง ปี 2552 – 2554 ได้ดําเนินการครบท้ังส้ิน 3 ปี 
โดยเป้าหมายปลูกต้นไม้ 8,400 ต้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัตถุประสงค์ โดยต้องการให้ชุมชน 
นักเรียน ได้รู้สึกรักต้นไม้ และชุมชนได้ต่อยอดโครงการโดยนํา โครงการดังกล่าว โดยมีบริษัทเอกชนให้ความ
ร่วมมือ  
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

- ประชุมคณะทํางานศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ปฐมวัย 
- วันท่ี 28  ธันวาคม 2554 โรงเรียนมีการประชุมคณะทํางานศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดย 

ผอ.ชวนชม ใจชอุ่ม 

ฝ่ายวิชาการ 
- วันท่ี 8 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ระดับปฐมวัยปีท่ี 1 ณ เจดีย์กลางน้ําจังหวัด

ระยอง 
- วันท่ี 14 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ระดับปฐมวัย  ปีท่ี 2  ณ หอพระพุทธ

อังคีรสและห้องสมุดเทศบาลนครระยอง สวนศรีเมือง   จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 22 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการสัญจร  
ระดับปฐมวัยปีท่ี 3 ณ ศูนย์แสดงพันธ์ุสัตว์ ตําบลเพ  จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 29 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ณ ศูนย์แสดง
พันธ์ุสัตว์น้ําทะเล  ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 30 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 ณ เขื่อนหางปลา 
ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 15   ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมวัยครอบครัวอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจากนาย
วรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด 
 - วันท่ี 16-18 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยได้รับ
เกียรติจาก นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด 
 

ฝ่ายบริการ 

 - ครูแต่งชุดปกติขาวร่วมงานพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
 - เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได้ร่วมพิธีสักการะ     
รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) 
 - วันท่ี 29 ธันวาคม 2554 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได้รับมอบทุนการศึกษาจากพระครูวิสุทธิ
สารโสภิต เจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง)   
 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา  การแต่งกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เด็กหญิงภูนิภา  ใหญ่กว่าวงศ์ และเด็กหญิงสิรีธร  สัตตพรชัย โดยมีโรงเรียนท่ีเข้าแข่งขันจํานวน  37 โรงเรียน 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาพระราชประวัติสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช เด็กชายเตชานนท์  เปียฉ่ํา และเด็กหญิงธนันพร  เกตุสุริยา 
 - เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  
 - วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 โรงเรียนได้เข้าร่วมการประกวดชุดแฟนซีไซเคิลบ้านเพ 
ในงานเทศกาลเท่ียวทะเล หาดบ้านเพ  เกาะเสม็ด คร้ังท่ี 11 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ  
เด็กหญิงภูมรินทร์  นวพรเพ่ิม  
 - วันท่ี 9-10 ธันวาคม 2554 โรงเรียนได้เข้าร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง  
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - ช่วงเดือนมกราคม 2555 มีการเตรียมงานวันเด็กร่วมกับชุมชนบ้านปากคลองและชุมชนมุสลิม-ปาก
คลอง ซ่ึงจะจัดงานวันเด็กให้กับนักเรียนในวันท่ี 13 มกราคม 2555   
 - ช่วงเดือนมกราคม 2555 จะจัดกิจกรรมลูกเสือ  
 - การก่อสร้างอาคารเรียน โดยการทําฐานรากของอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงการ
ดําเนินการหล่อเสา 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 - วันท่ี 13 – 15 ธันวาคม 2554  กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  ณ ค่าย
ลูกเสือช่ัวคราว พัน ร.7 
 - วันท่ี 26 – 30 ธันวาคม 2554 ฉายวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นให้นักเรียนชม 
 - วันท่ี 30 ธันวาคม 2554  จัดกิจกรรมปีใหม่ภายในห้องเรียน 
 - เดินระบบไฟฟ้าใหม่ภายในโรงเรียน  
 - ทําการต่อเติมใต้บันไดอาคาร 7 เพ่ือป้องกันอันตรายจากตู้ไฟฟ้า และต่อเติมใต้บันไดอาคาร 8 เพ่ือ
เก็บอุปกรณ์กีฬา 
 - ขอความอนุเคราะห์สร้างท่ีพักผู้ปกครองจากพ้ืนท่ีร้ือห้องส้วม  และบ้านพักครู 
 - ขอความอนุเคราะห์ต่อเติมใต้อาคาร 7 เพ่ือทําสหกรณ์ร้านค้า 
 - ขอความอนุเคราะห์ต่อเติมใต้อาคาร 8 เพ่ือทําธนาคารนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - เร่ืองการปรับพฤติกรรมของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดเรียนมาก ซ่ึงปัญหาพบในเดือนพฤศจิกายน 
2554 ขาดเรียนถึง 11.04 เปอร์เซ็นต์ คือขาดเรียนวันละประมาณ 90 คน ซ่ึงทางโรงเรียนก็ได้ประชุมวางแผน
ค้นหาสาเหตุ โดยท่ัวไปขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลเท่าท่ีควร  จึงได้ให้นโยบายกับครูว่าไม่ควรจะเกิด 5 เปอร์เซ็นต์   
ซ่ึงในเดือนธันวาคม 2554 คือมีจํานวนนักเรียนขาดเรียนประมาณ 5.49 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่าลดลง 
 - เร่ืองขอความร่วมมือสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเร่ืองการจัดเก็บขยะข้างโรงเรียนวัดลุ่มฯ     
ด้านฝ่ังระยองรามา ซ่ึงมีขยะเป็นจํานวนมาก ท่านนายกเทศมนตรีมอบสํานักการสาธารณสุขฯ นําถังขยะไปเพ่ิมเติม
ให้มากขึ้น และให้ครูจัดกิจกรรมโดยนํานักเรียนไปเก็บขยะ ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้เก่ียวกับการดํารงชีวิต 
 - เร่ืองขอความร่วมมือทางสํานักปลัดเทศบาล จัดเจ้าหน้าท่ีเทศกิจดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจร
ในช่วงเช้าท่ีมีการรับส่งนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 - วันท่ี 9 – 10 ธันวาคม 2554 ร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง  ประจําปี พ.ศ.2554 ทางโรงเรียนได้
รับผิดชอบเก่ียวกับอาหารพ้ืนบ้านของระยอง 
 - วันท่ี 14 ธันวาคม 2554 บริษัท เพิร์ลออย (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับสมาคมประมงจังหวัด
ระยอง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง มอบโดยท่านอธิบดีกรมพลังงาน
เช้ือเพลิง แบ่งเป็นทุนในระดับประถม 203 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และทุนละ 4,000 บาท อีก 71 ทุน  
 - วันท่ี 16 ธันวาคม 2554 โรงเรียนเป็นสนามสอบธรรมศึกษา 
 - วันท่ี 23 ธันวาคม 2554 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  
 - วันท่ี 6 มกราคม 2555 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจําสายช้ัน เร่ืองการจัดกิจกรรม  
วันเด็ก ซ่ึงกําหนดจัดในวันศุกร์ท่ี 13 มกราคม 2555  
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 - วันท่ี 19 – 20 มกราคม 2555 โรงเรียนจะนํานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือโดยเข้าค่ายท่ีโรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 1 วัน และไปฝึกผจญภัยท่ีค่ายทหาร 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - ทุกเย็นวันศุกร์โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากร ซ่ึงเป็นวิศวกรจาก
บริษัทซ่ึงเป็นผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาช่วยสอนเสริมให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในกลุ่มเป้าหมายท่ีสอบ
เข้าในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประมาณ 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 - ทางโรงเรียนได้ประสานกับประธานชุมชนสัมฤทธ์ิ ซ่ึงทางชุมชนสัมฤทธ์ิจะบริจาคจักรให้โรงเรียน
จํานวน 10 ตัว และมีผู้มาฝึกสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนในการสอนเย็บผ้าให้กับนักเรียนท่ีสนใจ 
 - กําหนดการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2555  โรงเรียนจะประกาศรับสมัครพร้อมกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด สปฐ. ของจังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 18 – 20 มกราคม 2555 จะจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่           
ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือน ธันวาคม 2554 (ตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2554) 

ยอดรับจํานํารวม 2,843 ราย จํานวนเงิน 69,234,950 บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 3,157 ราย จํานวนเงิน 73,476,300 บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 8,425 ราย จํานวนเงิน 208,057,290 บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 2,312,274.- บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด - บาท 
 รวมรายรับ 2,312,274.- บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 300,023.38 บาท 
 รายจ่ายประจํา 259,849.82 บาท 
 รวมรายจ่าย 559,873.20 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,752,400.80 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 100,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 87,900,000.- บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก 12,100,000.- บาท 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

- ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการทําบัตรประชาชนในวันเสาร์ เทศบาลนครระยองเปิดให้บริการทําบัตร
ประชาชนสําหรับเด็ก และบุคคลท่ัวไปในวันเสาร์ เวลา 08.00น.-16.30น. ฝากผู้อํานวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัดทราบ ซ่ึงทดลองให้บริการจนถึงส้ินเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มอบให้กอง
วิชาการและแผนงาน ควรประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนทราบ  

- สืบเนื่องจากมีบริษัทเอกชน และประชาชน ต้องการบริจาคเงินให้กับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม   
ซ่ึงผู้บริจาคได้ขอเอกสาร เพ่ือจะนําไปลดหย่อนภาษี 2 เท่า เรียนหารือในท่ีประชุม ว่าจะต้องทําอย่างไร 
เนื่องจากโรงเรียนนคระยองวิทยาคม ไม่มีช่ืออยู่ในเว็บไซต์  
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- ปัญหาขยะ โดยสภาพปัจจุบัน ภายในโรงเรียนได้มอบหมายหน้าท่ีให้กับนักเรียน เป็นส่วนใหญ่     
แบ่งความรับผิดชอบ ภายในห้องเรียน เช้า – เย็น นักเรียนเป็นผู้ทําความสะอาดห้องเรียน และนําขยะออกไปท้ิง
บริเวณนอกโรงเรียน โดยเฉพาะสภาพปัญหาขยะ นอกโรงเรียนวัดลุ่มฯ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของเทศบาลนครระยอง 
หรือผู้รับจ้างเก็บขนขยะ ท่ีจะต้องขนขยะออกไป และได้มีการหารือกับเจ้าอาวาสวัดลุ่มฯ ซ่ึงได้บอกถึงปัญหาของ
ขยะพวงหรีด ไม่ทราบว่าจะนําไปท้ิงตรงไหน ซ่ึงปัญหาขยะจากโรงเรียน วัด และประชาชน ฝากผู้อํานวยการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ช่วยหาแก้ไขปัญหาในเร่ืองดังกล่าว 
 
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
 
     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) 
                                หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


