รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมอาคารสีฟ้า โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 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.

นายวรวิทย์
นายธนิต
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายมนตรี
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายเจตน์
นางศิวนันท์
นายไพรัตน์
นางอุษณีย์
นางประเทือง
นางสุนิสา
นายมนตรี
นายชณินทร์
นายอรรถวิ
นายธงชัย
นางซ่อนกลิ่น
นางผ่องศรี
นายดุสิต
นางสาวกัลยรัชต์
นางสาวฐปนีย์
นายชนินทร์
นางกุลยา

ศุภโชคชัย
อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
กล่อมแก้ว
นันตติกูล
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
ศรีสุขโข
กุลจิรชัยวัฒน์
วังบอน
เลื่อนลอย
เนื่องจํานงค์
ร่มรื่น
สิริทัตสุนทร
บรรจงอักษร
เดชรัตนสุวรรณ์
แสงจันทร์
ชูเชิด
ปิยะยาตัง
ธรรมศิริรักษ์
ธันยสหพงศ์
โสภณ
จันทน์ขาว
กุลรัตน์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.นครระยองวิทยาคม

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.

นายมานพ
นายวิชิต
นายเสรี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
สุวรรณวิจิตร

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
1. ฝ่ายอํานวยการ
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 142,823.73 บาท รายจ่าย 91,141.22 บาท
2. ฝ่ายปกครอง
2.1 งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
2.1.1 การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, บริเวณโรงเรียนวัด
ลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง และสวนศรีเมือง
2.1.2 จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
2.1.3 จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา
2.1.4 จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ
2.1.5 ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และที่สาธารณะ จํานวน 4 ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 2 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 3 ราย
2.1.6 จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 31 ป้าย
2.1.7 ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ําชํารุด จํานวน 13 แห่ง และถนน ฟุตบาท ชํารุด
จํานวน 10 แห่ง
2.1.8 งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน - ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน 2 ราย

สถิติทางการทะเบียนราษฎร
จํานวนประชากร
หมายเหตุ - เป็นข้อมูล
- ประชากรตําบลท่าประดู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 54

ชาย
28,109
9,366

หญิง
31,157
10,958

รวม
59,266
20,324

- ประชากรตําบลเชิงเนิน

เพราะรายงานทางสถิติ

10,088

11,195

21,238

- ประชากรตําบลปากน้ํา

จากส่วนกลางยังไม่มี

4,467

4,762

9,229

- ประชากรตําบลเนินพระ
รายงานการประมวลผล
4,187
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
17,958
หลังคาเรือน
การเกิด
280
การตาย
117
การย้ายเข้า
202
การย้ายออก
255
การแก้ไขรายการบุคคล
119
รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออกและแก้ไขรายการ

4,602
21,403
249
59
244
281
117

8,789
39,361
30,814
529
176
446
536
236
1,923

-3รายการขอมีบัตร
ผู้ขอทําบัตร ฯ ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง
ผู้ขอทําบัตร ฯ ที่มีรายชื่ออยู่นอกเขตเทศบาลนครระยอง
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีอื่น ๆ
รวมให้บริการงานบัตรประชาชนทั้งสิ้น

ชาย
361
373
155
222
125
147
25
51
9
734

หญิง
387
295
168
232
107
43
55
63
1
13
682

รวม
748
668
323
454
232
190
80
114
1
22
1,416

2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 16 ครั้ง
- งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 88 ครั้ง
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.1 งานธุรการ มีคณะศึกษาดูงาน 1 คณะ จํานวน 84 คน
3.2 งานการเจ้าหน้าที่
-พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
2 คน
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
1 คน
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- คน
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่หน่วยงานอื่น
1 คน
-พนักงานเทศบาล ลาออก
- คน
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
10 คน
-พนักงานจ้างลาออก
7 คน
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
1 คน
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
1 คน
- รายงานการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง และนายกเทศมนตรีนคร
ระยอง ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และจะมีการรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 11 – 15
มีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555
1. ตามที่สํานักปลัดเทศบาลได้ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้อํานวยการการเลือกตั้ง ทั้ง 58
หน่วย ซึ่งผู้อํานวยการกองการศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อ
ครูที่มีประสบการณ์ด้านการเลือกตั้งส่งให้ทางสํานักปลัดเทศบาลครบถ้วนแล้ว

-42. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เทศบาลได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ระยองมาให้ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับผู้สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร
ระยอง และนายกเทศมนตรีนครระยอง
3. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนคร
ระยอง ที่ทาง กกต.จังหวัดคัดเลือก จํานวน 4 คน โดยให้เทศบาลนัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ คือ นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป และกรรมการอีก 3 คน ได้แก่
1. พ.ต.ท.ธนิต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางรสริน เขียวแสง
3. ส.ต.ต.บุญเลิศ วันดี

สภ.เมืองระยอง
ปลัดเทศบาลตําบลบ้านเพ
ปลัด อบต.กะเฉด

ซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จเทศบาลจะต้องจัดส่งรายละเอียดการประชุมส่งให้กับ กกต.จังหวัด
ออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป
กองวิชาการและแผนงาน
งานประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง รวม 20 เรื่อง
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่นๆ รวม 19 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น 39 เรื่อง
3. กิจกรรมของเทศบาล รวม 15 กิจกรรม
4. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ รวม 19 ครั้ง
5. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net รวม 15 ข่าว
6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์ รวม 7 ครั้ง
7. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 4 ครั้ง
8. ส่ง sms เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน รวม 11 ครั้ง
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - ครั้ง
10. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม - ราย
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 12 ครั้ง 12 เรื่อง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 16 ครั้ง 16 เรื่อง

-5งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม)
ลําดับ วัน/เดือน/
หน่วยงานที่
เรื่องร้องเรียน
ที่
ปี
รับผิดชอบ
ถนนในซอยชํารุดโรงเจใหม่
1 1 ม.ค. 55
กองช่าง
ชํารุด
ถนนสกปรก
สน.การ
2 4 ม.ค. 55
สาธารณสุขฯ
3 6 ม.ค.55 ถนนพังชํารุดมากขึ้นทุกวัน
กองช่าง
4 6 ม.ค.55

งบเทศบาล

ตอบกลับ
แล้ว

ยังไม่ได้ตอบ
กลับ
/

/

หมายเหตุ

23 ม.ค.55
/

สน.การ
สาธารณสุขฯ

/

23 ม.ค.55

งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือนมกราคม 2555 ดังนี้
1. แจ้งเกิด
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
450 คน
2. แจ้งตาย
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
156 คน
3. ย้ายเข้า
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
131 คน
4. ย้ายออก
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
510 คน
5. ทําบัตรประชาชน
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
223 คน
6. ชําระภาษี
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
1,289 คน
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
755 คน
8. บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
215 คน
9. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ
40 คน
10. จดทะเบียนพาณิชย์
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
42 คน
11. รับโทรศัพท์สายนอก
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
417 คน
12. อื่น ๆ
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
163 คน
รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

4,387 คน

งานนิติการ
ลําดับ
เรื่อง
ที่
1 การสอบสวนข้อเท็จจริง
1.1 เครื่องยนต์เรือสูญหาย
จํานวน 1 เครื่อง
1.2 เครื่องตัดหญ้าสูญหาย
จํานวน 5 เครื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

อยู่ในระหว่างสรุปสํานวนการ
สอบสวน
ทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือน(เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว) อยู่ในระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
1.3 ชุดผจญเพลิงงานป้องกัน อยู่ระหว่างทําบันทึกว่ากล่าว
และบรรเทาสาธารณภัย
ตักเตือน

กําหนดวันแล้วเสร็จ
28 ก.พ.55
6 ก.พ.55

6 ก.พ.55

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

เรื่อง
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1.4 น้ํามันรถยนต์ดับเพลิง สอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้องเสร็จ
ชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติน้ํามัน เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
หมด ในระหว่างเดินทางไป สรุปสํานวน
ราชการ
1.5 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ รวบรวมพยานเอกสารเสร็จแล้ว
DEE บริหารปุ๋ยอินทรีย์
และอยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.8 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส อยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
ที พอท์ม ออกแบบก่อสร้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.9 เทศบาลตําบลจอมพล อยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
เจ้าพระยาก่อสร้างอาคาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานเทศบาลตําบลจอม
พลเจ้าพระยาในที่ดินของ
บริษัทน้ําตาลตะวันออก ใน
การนํางบประมาณของ
ข้าราชการไปดําเนินการใน
ที่ดินเอกชน
2 สอบสวนข้อเท็จจริงความผิด อยู่ในระหว่างสอบปากคํา
ทางละเมิด ไม่จัดเก็บค่าเช่า (เพิ่มเติม)
ทรัพย์สินตลาดเทศบันเทิง
3. คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
3.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นาง
วาสนา เจริญผล และนายจิรเดช
ผลพูล
ชําระ
เงิน 2,235,000 บาท
คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
3.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู ได้เป็น
(บริเวณถนนท่าบรรทุก)
โจทก์ยื่นฟ้องเทศบาลนครระยอง
เรื่อง เพิกถอนการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ถนนราษฎร์
บํารุง ซอย 15 คดีนี้อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาคําร้องขอดําเนินคดี
อย่างคนอนาถา(โจทก์)
3.3 คดีนางโสภา พรานนท์ อยู่ในระหว่างนัดสืบพยานโจทก์
สถิต (ฟ้องบุกรุกบริเวณสี่แยก
ออคิด)

กําหนดวันแล้วเสร็จ
28 ก.พ.55

20 ก.พ.55
9 ก.พ.55
25 ก.พ.55

29 ก.พ.55

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

เรื่อง
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3.4 คดีนายยุทธศาสตร์ ฉ่ํา คดีนี้ศาลจ้งหวัดระยองนัดไกล่
เมืองรักษ์ (ฟ้องให้ชดใช้
เกลี่ยและสืบพยานโจทก์วันที่ 23
ค่าเสียหายบริเวณหน้า
ก.พ.55
ไปรษณีย์)
3.5 คดีนางบัวศรี พวงศรี คดีนี้ศาลอุทธรณ์นัดฟังคํา
เจริญ ละเมิดบริเวณซอยโชคดี พิพากษา วันที่ 29 ก.พ. 55 เวลา
09.00 น.
3.6 คดี บริษัท สหพัฒนาที่ดิน คดีนี้อยู่ในระหว่างสืบหาทรัพย์
จํากัด
ของบริษัทสหพัฒนาที่ดิน
3.7 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซ -ขณะนี้ได้รวบรวมพยานเอกสาร
ชีวภาพระเบิด
หลักฐานเพื่อเตรียมฟ้องบริษัท
เจ้าพระยาประกันภัย ให้ชดใช้
ค่าเสียหายจํานวนเงิน
16,176,112.50 บาท
-พนักงานอัยการได้นัดให้ถ้อยคํา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม วันที่ 16
ก.พ.55
4 คดีอาญา
4.1 คดีนางพะนอจิตต์ หรือ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 54 ได้ทํา
ขาว โพธิ์ทอง
หนังสือขอทราบผลการดําเนินการ
(บริเวณร้านอาหารครัวลุง จับกุมไปยัง สภอ.เมืองระยองแล้ว
แต่ยังใม่ได้รับแจ้งจาก สภ.อ.เมือง
ระยอง
5 คดีปกครอง
5.1 คดีที่ดินบริเวณชุมชนสอง คดีนี้ได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษา
พี่น้อง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด
5.2 คดีนายทองหล่อ แก้ว คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ประดับ ที่ 1 กับพวก รวม ของศาลปกครองระยอง
167 คน
5.3 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
(ทุ่งโตนด)
ของศาลปกครองระยอง
5.4 คดีนายจักรพงษ์ หงส์ คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทําคําให้การ
หิรัญรัตนา(ตลาดวัดลุ่ม)
เพิ่มเติมเทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่งอัยการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองระยอง

กําหนดวันแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

เรื่อง
5.5 นางวรรณา ตันเต่งผล
(ตลาดแม่แดง)
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เมื่อวันที่ 23 พ.ย.54 ศาล
ปกครองระยองได้ไต่สวน
ข้อเท็จจริง และขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างศาลปกครองนัดพิจารณา
ครั้งแรก
5.6 การตรวจสอบการเพิก สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง นัด
ถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ รังวัดที่ดินเลขที่ 2171, 3579
โขดปอ (ถนนราษฎร์บํารุง และ 3669 ตําบลเนินพระ
ซอย 15)
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
จํานวน 3 แปลง วันที่ 22-24
กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 09.00 น.
สํานักการคลัง

กําหนดวันแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

-9-

-10-

100,000,000.00

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
80,000,000.00
60,000,000.00

ปี 2554

กองการศึกษา

ปี 2555

40,000,000.00

กองสวัสดิ20,000,000.00
การสังคม
รายได้ทีจัดเก็บเอง

รายได้ทีรัฐจัดสรรให้หรือมอบให้

เงินอุดหนุนทัวไป

หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. แผน ฯ ปี 2555






ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.54 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54
จัดสรรให้ อปท. ในอัตราร้อยละ 20.29ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บหลังจากหักส่วนที่ต้องจ่ายคืน
ผู้เสียภาษีแล้ว
หลักเกณฑ์การจัดสรร จัดสรร เป็น 2 ส่วน
 ส่วนที่ 1 ตามจํานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับในปีที่ผ่านมา (66,735,023.02)
 ส่วนที่ 2 เป็นส่วนทีได้รับเพิ่มขึ้น
 ร้อยละ 60 ให้ อปท. ตามสัดส่วนผกผันของรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนปี 2552
(240,285,506.60)
 ร้อยละ 40 ตามจํานวนคนจน ตามผลการศึกษาของสํานักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประฃาชาติ
 ร้อยละ 10 ให้ อบจ. ตามจํานวนคนจนในแต่ละจังหวัด
 ร้ยอละ 60 ให้ กทม./มพย./เทศบาล/ อบต. ตามจํานวนคนจนในแต่ละจังหวัด
วิธีการจัดสรร
 จัดสรรเป็นรายเดือน ๆ ละ ครั้ง
 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 ให้นําส่งในเดือน ก.พ.55

-11กองช่าง
- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา ซอยเชื่อม ถนนราษฎร์บํารุงฝั่งทิศใต้
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําซอยสุขุมวิทนครระยอง 51
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ํา ซอยราษฎร์บํารุงฝั่งทิศเหนือ (ข้างโรงแรมอาร์เอ็ม)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและแก้ไขเหตุรําคาญ

งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1. เรื่องร้องเรียนของเดือนมกราคม 2555 จํานวน 4 เรื่อง
(แก้ไขแล้ว 2 เรื่อง)
1.1 เสียงดังจากลําโพงเรียกนกนางแอ่นบริเวณถนนศูนย์การค้าสาย 3 ซอย 1
1.2 กลิ่นเหม็นมูลสุนัขของบ้านข้างเคียง บริเวณถนนหลังวัดป่า ซอย 4
(ติดตามต่อ 2 เรื่อง)
1.3 น้ําเสียจากห้องเช่าข้างเคียงไหลเข้ามาภายในบ้าน บริเวณถนนทางไผ่ 4
1.4 ควันจากการประกอบอาหารเพื่อจําหน่าย บริเวณริมถนนตากสินฯ
2. เรื่องติดตามจากเดือนที่ผ่านมา จํานวน 1 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
- เสียงดังจากการขนบ้ายสินค้าของโรงงานวงศ์เทียนชัย บริเวณซอยรุ่งเรือง

-12งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

ปริมาณทรายจากรถกวาดดูดฝุ่น ระหว่างเดือน ตุลาคม - มกราคม 2555

-13ปริมาณสิ่งปฏิกูล ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2554

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

-14-

-15-

-16-

- กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระหว่าง
วันที่ 17 - 23 มกราคม 2555 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนคร
ระยอง ร่ วมกั บ นั กศึ กษาฝึ กงานภาควิ ชาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อม คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย บู รพา
ได้ดําเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร่วมถึงคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มทั้งหมด รวมจํานวน 911 คน ซึ่งได้มอบชุดรองรับ
ขยะห้องเรียนละ 3 ถุง เพื่อแยกถุงพลาสติก กระดาษ และขวดน้ําพลาสติก หลังจากนั้น ทุกวันพุธของสัปดาห์
จะมีการชั่งน้ําหนักขยะที่ทุกห้องเรียนร่วมกันคัดแยก และบันทึกสถิติไว้ โดยขยะที่คัดแยกแล้วจะมีรถรับซื้อของ
เก่ามารับซื้อถึงโรงเรียน ซึ่งในอนาคตทางโรงเรียนสามารถต่อยอดเป็นโครงการธนาคารขยะภายในโรงเรียนต่อไป
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบัดน้ําเสียแม่น้ําระยองโดยใช้จุลินทรีย์บอล” ภายใต้โครงการเฝ้า
ระวังและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ําระยอง วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษา พระเจดีย์กลางน้ํา ผู้เข้าการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ําระยอง
จํานวน 15 ชุมชน ตัวแทนจากแพปลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 60 คน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมคือ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียโดยใช้จุลินทรีย์บอล
ซึ่งสามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งแผนการดําเนินงานต่อไป น้ําจุลินทรีย์บอล
ที่ผลิตได้ไปโยนในบริเวณที่มีน้ําขัง น้ําเน่าเหม็น ในชุมชนเป้าหมายต่อไป

-17งานสุขาภิบาลอาหาร
1. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง (ตลาดแม่แดง, ตลาดวัดลุ่ม, ตลาดเทศบาล 1)
2. ประเมินส้วมสาธารณะ จํานวน 1 แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์) ผลการตรวจประเมิน
เป็นดังนี้
- จากการตรวจประเมินตามตัวชี้วัด 16 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 87.50
- ข้อ 10 ของเกณฑ์ประเมินจัดให้มีส้วมนั่งราบสําหรับ ผู้พิการผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และ
ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ ได้รับการอนุโลม
- เกณฑ์ที่ไม่ผ่านคือ ข้อ 8 ท่อระบายสิ่งปฏิกูลอยู่ในสภาพรั่วแตก/ชํารุด เนื่องจากมีน้ําเสียรั่วซึม
ออกจากระบบท่อระบายน้ํา (อยู่ระหว่างกองช่างทําหนังสือดําเนินการซ่อมแซมและจะส่งหนังสือ
ให้สํานักการสาธารณสุขฯพิจารณางบประมาณการซ่อมแซม)
3. จัดอบรมด้านสุขาภิบาลสําหรับร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร (CFGT) วันที่ 12 – 13 มกราคม 2555 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
4. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารตามเทศกาล โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องข้อแนะนําใน
การเลือกซื้ออาหาร และ ขั้นตอนการเตรียม การปรุง และการเก็บรักษาอาหาร ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อสําคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 – วันที่ 25 มกราคม 2555)

-18จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง
จําแนกรายเดือน ปี ๒๕๕๕ และ๒๕๕4
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕0- ๒๕๕4)

-19กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- วันที่ 18 มกราคม 2555 กิจกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ปี 2554 (รอบ 2)
ผลการดําเนินงาน คือ
* เด็กไทยที่อายุต่ํากว่า 5 ปี ที่ได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จํานวน 4,118 คน
* เด็กต่างด้าวที่อายุต่ํากว่า 15 ปี ที่ได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จํานวน 410 คน
- เรื่องการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในชุมชนปากคลอง วันที่ 26 มกราคม 2555 งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อรับแจ้งจากศูนย์ระบาดวิทยา จังหวัดระยอง พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงชาวกัมพูชา จํานวน 9 คน
อาศัยอยู่ที่แพปลาพรสมุทร ตําบลปากน้ํา จังหวัดระยอง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ระยองสาขาจันทอุดม
กิจกรรมในการดําเนินงาน
1. สอบสวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในแพปลาและในชุมชน
พบคนเลือกปลาชาวกัมพูชาที่อาศัยที่ชุมชนก้นปึกป่วยมีอาการอุจจาระร่วงเพิ่มเติม 2 ราย
2. ส่งอุจจาระตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้ออหิวาตกโรค พบว่าไม่มีการติดเชื้อ
3. ให้สุขศึกษาแนะนําสุขบัญญัติและการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารที่ถูกวิธี
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างด้าวรายบุคคลและวิ่งรถประชาสัมพันธ์
4. สุ่มตรวจคลอรีนในน้ํากินและใช้ในลําเรือ พบว่าไม่มีคลอรีนในแหล่งน้ําที่ตรวจได้
ให้คําแนะนําวิธีการผสมคลอรีนในน้ําดื่มและน้ําใช้ที่ถูกต้อง
5. ให้ยาสามัญติดประจําเรือ เช่น เกลือแร่ และจัดชุดยาแก้อักเสบกรณีอุจจาระร่วง
กลางทะเล

-20งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
1. กิจกรรมติดตามเยี่ยมดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดที่บ้าน
- ติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดรายใหม่
ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 33 ราย
2. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2554
- เด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ จํานวน 92 ราย
(ยังไม่ผ่านการประเมิน 7 ราย แนะนําผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่านิทาน)
3. กิจกรรมการสุ่มสํารวจเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน เขตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 16 ธันวาคม 2554 - 15 มกราคม 2555 สุ่มสํารวจเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน
เขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 454 หลังคาเรือน
* ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 317 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.82
* ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 137 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.18
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- วันที่ 12 และ 19 มกราคม 2555 เจ้าหน้าที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบรมแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ร่วมกัน จํานวน 40 คน
5. โครงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- อบรมครูอนามัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 6 แห่ง และเอกชน
1 แห่ง จํานวน 40 คน ในวันที่ 26 - 27 มกราคม 2555 เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ทองและระดับเพชร
6. กิจกรรมดูแลผู้อายุและผู้พิการที่บ้าน
- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน 2 คน / 2 ครั้ง
- ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการที่บ้าน 1 คน /2 ครั้ง
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
- วันที่ 25 มกราคม 2555 กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือน มีผู้เข้าร่วมประชุม 312 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.97
- ไม่ได้จ่ายเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม 2555 เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนเงินจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยองตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554
งานศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น
 ผู้รับบริการเจาะเลือด จํานวน 267 ราย
 ผู้รับบริการคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์เนินพระ 86 ราย
 จํานวนผู้รับบริการคลินิกเด็กดี 230 ราย
- คลินิกชุมชนอบอุ่น
74 ราย
- ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ํา คนไทย 50 ราย
- ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ํา ต่างด้าว 49 ราย
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ
57 ราย
งานศูนย์ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน





ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 37 ราย/42 ครั้ง
ให้ยืมเตียงนอนไป 2 ราย
ทํานวัตกรรมหลอดกาแฟในการฉีด Insulin ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3 ราย
ทํานวัตกรรมฟองน้ําป้องกันแผลกดทับบริเวณปลายมือปลายเท้าและใบหู 1 ราย
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กองการศึกษา
- ประชุมเครือข่ายการศึกษาก้าวสู่สากล
1. กลุ่มวิชาการเทศบาล
2. กลุ่ม ict ครูนครระยอง
3. กลุ่ม frist step
4. กลุ่มสอนยุววิจัย
5. กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. กลุ่มสอนแนว สสวท.
จุดเน้น
1. บริหารแบบ TQM/ISO 9000
2. ครูแบบ Professional
3. นักเรียนแบบ Child-center
4. ใช้ภาษาสากลและระบบ IT เพื่อการสื่อสาร
- ประชุมครูด้านวิชาการและบุคลากร
ด้านวิชาการ
1. งานธุรการทางวิชาการ
2. งานหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
3. งานส่งเสริมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. งานนิเทศ/วัดผลและประเมินผล
5. งานพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา

-23ด้านบุคลากร
1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. งานบริหารสมรรถนะบุคลากร
3. งานส่งเสริมสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
4. งานพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรม
- ประชุมร่วมโครงการวิจัยกับ สสวท.
1. การใช้นวตกรรม ชุดกิจกรรมและแผนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
2. ใช้โรงเรียน 5 โรง/1 ศูนย์
3. ระยะเวลาการพัฒนา 2 ปี
4. สสวท. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
5. หน่วยงานการศึกษา 4 หน่วย
- อบรมครู โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมฯ
1. การพัฒนาตนเองของครูโดยใช้หลักการจัดการความรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. การเรียนแบบสร้างเสริมอัจฉริยภาพเด็กรอบด้าน
3. การสอนแบบบูรณาการโดยเน้นทักษะการคิด
- อบรมครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของครูโดยใช้การจัดการความรู้มุ่งสู่
มาตรฐานชาติ เน้นจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการก้าวสู่ครูมืออาชีพ
- งานวันครูประจําปี 2555 โดยมีการมอบรางวัลครู/ ผู้บริหารดีเด่น และครูสร้างงานวิจัยในชั้นเรียน/
ผลิตสื่อ IT ดี-ดีเยี่ยม
- อบรมและสัมมนาการจัดทําแผนของ อปท.และสถานศึกษา
ระดับกอง
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. แผนพัฒนาสามปี
3. แผนการดําเนินงานประจําปี
ระดับสถานศึกษา
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. แผนพัฒนาสามปี
3. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
4. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา
- การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 9 มกราคม 2555 โรงเรียนจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา
- บุคลากรอบรมการจัดทําผลงานวิชาการ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา และสวนศรีเมือง
- วันที่ 13 มกราคม 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
และวันที่ 14 มกราคม 2555 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
- ประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา

-24- วันที่ 13 มกราคม 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัด
ประชุมแผนงบประมาณการใช้จ่ายเงิน ปี 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 18 มกราคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีผู้ปกครอง
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรม ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี สามัญ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 19 - 21 มกราคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตนารี
สามัญ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหลังคาห้องน้ํา ข้างอาคารเรียน 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 13 มกราคม 2555 จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนบ้านปากคลอง และ
ตัวแทนจากบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) จากผลการดําเนินงานนักเรียนทุกคนได้รับของขวัญ และร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 จัดกิจกรรมกีฬากลุ่มเทศบาลโดยนํานักเรียนมาแสดงในพิธีเปิด และร่วม
แข่งขันกีฬา จากผลการดําเนินงานโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเต็นท์, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการประกวดขบวนพาเหรด และได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 2 โดยได้ถ้วยคะแนนรวมจากการ
แข่งขันกีฬา
- ความคื บหน้ าการก่ อสร้ างอาคารเรี ยนงบประมาณจากองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดระยอง ขณะนี้ อยู่
ระหว่างทําพื้นอาคาร ชั้น 2
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 13 มกราคม 2555 จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน
- วันที่ 21 มกราคม 2555 อบรมครูเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน
* การพัฒนาตนเองของครูโดยใช้หลักการจัดการความรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ
* การเรียนแบบสร้างเสริมอัจฉริยภาพเด็กรอบด้าน
* การสอนแบบบูรณาการโดยเน้นทักษะการคิด
- วันที่ 19 – 26 มกราคม 2555 โรงเรียนส่งนักเรียนแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น วิชา
ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- เรื่องการรับสมัครนักเรียนในชั้นอนุบาล 1 จะรับสมัครวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555 และจับฉลาก
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ขอบคุณสํานักปลัดเทศบาลที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปทาสีตีเส้นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์
หลังโรงเรียนวัดลุ่มฯ ด้านถนนชุมพล
- ขอบคุณสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บขยะด้านถนนชุมพลบ่อยขึ้น ทําให้
ปริมาณขยะลดน้อยลง
- คณะครูดําเนินการกรอกข้อมูลในระบบ SIS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ Tablet และเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้แล้วเสร็จภายใน 14 กุมภาพันธ์
2555

-25- กิจกรรมที่โรงเรียนกําลังดําเนินการคือ
1. สอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น. ทุกวัน
2. เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) จัดทําประตูเล็กให้โรงเรียนใหม่ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์
3. รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 10 มกราคม 2555 ประชุมประจําเดือนผู้บริหารเทศบาลนครระยองสัญจร
- วันที่ 10 มกราคม 2555 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่คณะครู และบุคลากร
- วันที่ 10 มกราคม 2555ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วันที่ 13 มกราคม 2555 จัดกิจกรรมวันเด็ก
- วันที่ 14 มกราคม 2555 ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ สวนศรีเมือง
- วันที่ 19 – 20 มกราคม 2555 ค่ายลูกเสือประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 25 มกราคม 2555 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
รายงานผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม ประจําปี 2554
กลุ่มสาระ / กิจกรรม
ภาษาไทย
เหรียญทองแดง
หนังสือเล่มเล็ก
1. เด็กหญิงสลิลทิพย์ รื่นรม
2. เด็กหญิงณัฐสิมา ภูซ้ายศรี
3. เด็กหญิงรุจิราภรณ์ อินทะชัย
แต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11
1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์คํา
2. นางสาวสุวรรณา ลาสแดง
เหรียญทอง
เรียงความและคัดลายมือ
เด็กชายณัฐชนน คงสมบัติ
ท่องอาขยานทํานองเสนาะ
เด็กหญิงพลอยพรหม ปะทิสอง

กลุ่มสาระ / กิจกรรม
วิทยาศาสตร์
เหรียญทองแดง
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงปาณิศา พฤษศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงกําพร
แซ่หลี
3. นางสาวสุทธิพร สายทอง

-26กอท. ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
1. เด็กชายวสุธร สุรพล
2. เด็กชายยศกฤต กลิ่นบุบผา
3. เด็กชายสุรพัศ จันทโชติ
4. เด็กหญิงณภุค มานะสาคร
5. เด็กชายชานนท์ แสวงทรัพย์
6. เด็กหญิงนันทิมา สวัสดิ์อักษรชื่น
กลุ่มสาระ / กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ
เหรียญเงิน
Spelling Bee
เด็กหญิงสุพิชญา ดวงกุณา
เหรียญทองแดง
Story Telling
เด็กหญิงศราวดี อู๋ตันพงษ์
Muti Skills
Competition
เด็กหญิงนิชกานต์ วิริยพงษ์
เหรียญทองแดง
การแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศ
สาขา วิชาสังคมศึกษา
เด็กชายณัฐชมน คงสมบัติ
การปรับปรุงภูมิทัศน์
- ปูอิฐตัวหนอนทางขึ้นอาคารสีฟ้า
- ปูอิฐตัวหนอนรอบอาคารสหกรณ์
- อ่างล้างจาน
กองสวัสดิการสังคม
- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- เลือกตั้งประธานชุมชนแหลมรุ่งเรือง
- การประชุมประชาคมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครระยอง
- เลือกตั้งประธานชุมชนแหลมรุ่งเรือง ผู้ได้รับเลือก คือ นายจตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร์
- การประชุมประชาคมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครระยอง ได้แก่ ชุมชนวัดป่าประดู่ 1, ชุมชนวัดป่าประดู่ 2, ชุมชน
เกาะกลอย, ชุมชนชายกระป่อม, ชุมชนเนินพระ, ชุมชนสวนวัดโขดทิมทาราม และชุมชนปากน้ํา 2

-27สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือน มกราคม 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2555)
ยอดรับจํานํารวม
2,727 ราย จํานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,884 ราย จํานวนเงิน
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
8,223 ราย จํานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

69,056,040.- บาท
71,493,540.- บาท
205,086,590.- บาท
2,295,205.- บาท
219,100.- บาท
2,514,305.- บาท
288,742.73
269,823.01
558,565.74
1,955,739.26
100,000,000.83,040,000.16,960,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ปลัดเทศบาลนครระยองได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชน ให้กับท้องถิ่นภาคกลางกับภาคตะวันออก
รวม 25 จังหวัด ประมาณ 2,000 คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เรื่องที่
ประชุม ได้แก่
1. เรื่องของนโยบายเน้นหนักของรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งกําชับมาอย่างเข้มงวด
จะมีหนังสือมาเป็นระยะ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจ
2. เรื่องรายได้ของท้องถิ่น แจ้งว่าเงินอุดหนุนที่ท้องถิ่นจะได้จากรัฐบาลจะได้ไม่น้อยกว่าในปี
ที่ผ่านมา
3. เรื่องเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้เป็นขั้นบันได คือ ขณะนี้ท้องถิ่นยังต้องยืมเงินสะสมนี้จ่ายไปก่อน
แต่ถ้ากลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 (งบประมาณปี 2555) ผ่านรัฐสภาและประกาศใช้
เรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งเงินตรงนี้มาคืนให้ และส่วนที่เป็นส่วนต่างขั้นบันไดก็จะส่งมาให้
ภายหลังเป็นตกเบิก
4. การประชุมวันนั้นมีหน่วยงานที่ร่วมประชุมคือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา
และเจ้าพนักงานที่ดินสาขาส่วนแยก ซึ่งมีการประสานงานว่าจะให้ทางสํานักงานที่ดินช่วยเก็บ
ภาษีบางตัวที่ท้องถิ่นเก็บลําบากให้ด้วย โดยเป็นการอํานวยความสะดวก แต่ว่าทางที่ดินนั้น
ไม่มีอํานาจในการจัดเก็บ เห็นควรว่าคงจะต้องมีการแก้ข้อกฎหมาย ซึ่งในโอกาสต่อไปสําหรับ
ภาษีบางตัวที่ทางท้องถิ่นเก็บยากจะให้ทางสํานักงานที่ดินเป็นผู้เก็บให้ ยกตัวอย่าง เช่น ภาษี
บํารุงท้องที่ ซึ่งบางที่ไม่มาเสียเลย หรือไม่เคยเก็บเลย ให้ส่งฐานข้อมูลตรงนี้ไปให้ทางสํานักงาน
ที่ดิน เมื่อใดที่มีการซื้อขายที่ดินแปลงนั้น ก็ไม่ต้องมาเสียภาษีที่ท้องถิ่นแล้ว ให้สํานักงานที่ดิน
จะจัดเก็บให้เรียบร้อย และส่งมาให้กับท้องถิ่น

-285. องค์การตลาดเข้ามาร่วมประชุมกับทางท้องถิ่นด้วย ซึ่งหน่วยงานนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย
จะทําร้านชุมชนยิ้ม จะขายสินค้าทางการเกษตรหรือพืชไร่ ให้ไปสอบถามท้องถิ่นว่าสนใจ
หรือไม่ที่จะตั้งร้านค้าชุมชนยิ้มขึ้นมาในท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะมีรูปแบบคล้ายกับสหกรณ์
- เรื่องกรณีที่จะมีการทําญัตติเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตรั้วของ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จากการที่มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติม เนื่องจากมีการทําสัญญาเรียบร้อย และได้ผู้
รับจ้างแล้ว ถึงแม้ว่างบประมาณจะเท่าเดิม และบริเวณที่เราจะทําการนั้นเป็นจุดเดิม และเทศบาลมีแบบที่เป็นของ
เก่าและมีของใหม่เปลี่ยนแปลงเข้ามา ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบระหว่างของเก่ากับของใหม่ ซึ่งเรื่องนี้จําเป็นต้อง
นําเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงปริมาณ คุณลักษณะ
- เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมา ซึ่งผมได้เซ็นทราบในสมุดเซ็นชื่อของทุกส่วนราชการ พบว่ามี
บางหน่วยงานที่ขาดงานค่อนข้างมาก ให้งานการเจ้าหน้าที่ประสานกับทางหน่วยงานโดยตรวจเช็คว่าขาดเนื่องจาก
เหตุผลใด เช่น ลาป่วย ลาพักผ่อน และให้ไปศึกษาระเบียบการลาด้วย

(ปิดประชุม เวลา 12.30 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

