รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 4/2555
วันที่ 5 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง
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นายชาคริต
นางสาวกนก
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นางกุลยา
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กุลจิรชัยวัฒน์
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
แดงอุทัย
ร่มรื่น
สิริทัตสุนทร
อินทร์ศิริ
เจริญหิรัญ
ปิยะยาตัง
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ภูพันตันติ
เอี่ยมสําอาง
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
โสภณ
กุลรัตน์

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

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

ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.

นายสุธน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ซื่อประเสริฐ

รองปลัดเทศบาล (ไปราชการ)

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ขณะนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม จึงจําเป็นต้องใช้ห้องประชุมของสํานักงานเทศบาลในการประชุม
วันนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
1. ฝ่ายอํานวยการ
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 163,834 บาท รายจ่าย 78,838.55 บาท
2. ฝ่ายปกครอง
2.1 งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
2.1.1 การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, 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 - ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน - ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 7 ราย
2.1.6 จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 10 ป้าย
2.1.7 ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ําชํารุด จํานวน 34 แห่ง และถนน ฟุตบาท ชํารุด
จํานวน 2 แห่ง
2.1.8 งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 6 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน - ราย
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจําเดือน มีนาคม 2555
สถิติทางการทะเบียนราษฎร

ชาย

หญิง

รวม

จํานวนประชากร

28,307

31,485

59,792

- ประชากรตําบลท่าประดู่

9,390

10,685

20,075

- ประชากรตําบลเชิงเนิน

10,217

11,385

21,602

- ประชากรตําบลปากน้ํา

4,472

4,757

9,229

- ประชากรตําบลเนินพระ

4,228

4,658

8,886

-3สถิติทางการทะเบียนราษฎร

ชาย

หญิง

รวม

18,339

21,964

40,303

-

-

30,927

การเกิด

262

234

496

การตาย

99

79

178

การย้ายเข้า

323

400

723

การย้ายออก

347

324

671

การแก้ไขรายการบุคคล

115

149

264

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หลังคาเรือน

รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออกและแก้ไขรายการ

2,332

รายงานการทําบัตร
ประจําเดือน มีนาคม 2555
รายการขอมีบัตร

ชาย

หญิง

รวม

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก

253

256

509

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ

188

207

395

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย

162

148

310

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรชํารุดใน
สาระสําคัญ

144

63

207

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

39

63

102

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่

55

94

149

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

0

0

0

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีอื่น ๆ

3

10

13

รวมให้บริการงานบัตรประชาชนทั้งสิ้น

844

841

1,685

2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 2 ครั้ง
- งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 74 ครั้ง
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.1 งานธุรการ มีคณะศึกษาดูงาน 36 คณะ จํานวน 3,735 คน
3.2 งานการเจ้าหน้าที่
-พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- คน
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
1 คน
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- คน

-4-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่หน่วยงานอื่น
-พนักงานเทศบาล ลาออก
-ลูกจ้างประจําลาออก
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
-พนักงานจ้างลาออก
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)

1 คน
- คน
- คน
- คน
3 คน
- คน
- คน

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมการช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเรื่องการป้องกันภัย
โดยงานป้องกันฯ ได้จัดทําโครงการขึ้น ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา
04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ภัย สายตรวจออกปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ จุดเสี่ยงคือถนน
สุขุมวิท บริเวณหน้าเทศบันเทิง และจุดที่สอง คือ ถนนสุขุมวิทบริเวณตรงข้ามที่ทําการองค์การโทรศัพท์
- มีหนังสือด่วนที่สุด จากสํานักงานจังหวัดระยอง แจ้งขอความร่วมมือในการแต่ง กายในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจําทุกวันอังคาร ซึ่งเป็น
การสร้างวัฒนธรรมที่ดี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือบุคลากรในองค์กรในการแต่งกาย ดังนี้
* วันจันทร์
การแต่งกายคือ เสื้อของจังหวัดระยอง สีเหลืองลายดอกประดู่
* วันอังคาร
การแต่งกายคือ ผ้าไหมหรือผ้าไทย
* วันพุธ
การแต่งกายคือ ชุดเครื่องแบบราชการ สีกากีคอพับ
* วันพฤหัสบดี การแต่งกายคือ ชุดสุภาพ
* วันศุกร์
การแต่งกายคือ เสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
โดยขอความร่วมมือแต่ละส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตั้งแต่เมษายน 2555 เป็นต้นไป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
แต่งกายตามที่ได้ปฏิบัติอยู่เดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
- มีหนังสือด่วนที่สุดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการต่อเนื่อง ช่วงเดือนเมษายน
2555 โดยให้เทศบาลดําเนินการวางมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัย คือ
1. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สําคัญต่าง ๆ ใน
พื้นที่อย่างครอบคลุมและรัดกุม โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจํานวนมากหรือหนาแน่น อาทิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน สถานที่ที่จัดกิจกรรมฉลองเทศกาล ให้ดําเนินการควบคู่ไปกับอํานวยความ
สะดวก เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
2. ให้ จัด เตรี ย มแผนหรื อมาตรการรองรั บสถานการณ์ และซั กซ้ อมการปฏิ บัติ โดยเฉพาะ
สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ และมีการจัดเทศกาลสงกรานต์เป็นประจําทุกปี โดยจัดแบบบูรณาการ
ร่วมกัน และให้สอดส่องดูแลในการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ดําเนินมาตรการทางการข่าวเพื่อติดความความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจก่อเหตุที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
- เรื่องการให้บริการทําบัตรประจําตัวประชาชนในทุกวันเสาร์ (ครึ่งวันเช้า) ให้ดําเนินการจนไปจนถึงสิ้น
เดือนเมษายน 2555 และตั้ งแต่ เดื อนพฤษภาคม 2555 เป็ นต้น ไป จึง งดการให้บริ การในวันเสาร์ โดยให้
ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าด้วย

-5- วันที่ 24 เมษายน 2555 จะจัดงานวันเทศบาล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง โดยจะมีการ
วางพานพุ่ มดอกไม้ ส ด พิ ธี ส งฆ์ และร่ ว มรั บ ประทานอาหารกลางวั น มอบให้ สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลจั ด บอร์ ด
นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบ
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง รวม 26 เรื่อง
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่นๆ รวม 48 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น 74 เรื่อง
3. กิจกรรมของเทศบาล รวม 5 กิจกรรม
4. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ รวม 12 ครั้ง
5. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net รวม 5 ข่าว
6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์ รวม 8 ครั้ง
7. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 4 ครั้ง
8. ส่ง sms เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน รวม 15 ครั้ง
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - ครั้ง
10. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 1 ราย
งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือน มีนาคม 2555 ดังนี้
1. แจ้งเกิด
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
348 คน
2. แจ้งตาย
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
115 คน
3. ย้ายเข้า
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
224 คน
4. ย้ายออก
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
491 คน
5. ทําบัตรประชาชน
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
250 คน
6. ชําระภาษี
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
1,355 คน
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
893 คน
8. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ
213 คน
9. จดทะเบียนพาณิชย์
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
43 คน
10. รับโทรศัพท์สายนอก
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
343 คน
11. อื่น ๆ
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
128 คน
รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 4,403 คน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1.ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 17 ครั้ง 17 เรื่อง
2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 14 ครั้ง 14 เรื่อง
3.ให้บริการจัดทําเว็บไซด์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองและนายกเทศมนตรีนครระยอง
4.ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 9 แบนเนอร์
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งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

1 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
1.1 เครื่องยนต์เรือสูญหาย จํานวน
สอบปากคําเพิ่มเติม 1 ปาก
1 เครื่อง
1.2 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาด
อยู่ในระหว่างสอบปากคํา
เทศบันเทิง
(เพิ่มเติม)
2 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงาน
อยู่ในระหว่างแจ้งข้อกล่าวหา
สอบสวนจับคดียาบ้า
(สว.2)
3 การสอบสวนข้อเท็จจริง
3.1 น้ํามันรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน อยู่ในระหว่างการสรุป
อัตโนมัติน้ํามันหมด ในระหว่างเดินทางไป สํานวน
ราชการ
3.2 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร รวบรวมพยานเอกสารเสร็จ
ปุ๋ยอินทรีย์
แล้ว และอยู่ในระหว่างการ
สอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.3 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม อยู่ในระหว่างการ
ออกแบบก่อสร้าง
สอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.4 เทศบาลตําบลจอมพลเจ้าพระยา อยู่ในระหว่างการสรุป
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลจอมพล สํานวน
เจ้าพระยา ในที่ดินของบริษัทน้ําตาล
ตะวันออก ในการนํางบประมาณของ
ข้าราชการไปดําเนินการในที่ดินเอกชน
4. คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นาง
วาสนา เจริญผล
และนายจิรเดช ผลพูล ชําระ
เงิน 2,235,000 บาท

กําหนดวัน
แล้วเสร็จ
30 เม.ย.55
30 เม.ย.55
30 เม.ย.55
20 เม.ย.55

หมายเหตุ
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เรื่อง
คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
4.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู (บริเวณถนน
ท่าบรรทุก)
4.3 คดีนางโสภา พรานนท์สถิต (ฟ้องบุก
รุกบริเวณสี่แยกออคิด)

5

ขั้นตอนการดําเนินการ

อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์
คดีนี้นางโสภา ขอไกล่เกลี่ย
โดยยินยอมยกที่ดินกว้าง
3.30-8.00 เมตร ให้
เทศบาล ที่ดินส่วนที่เหลือ
จาก 3.30-8.00 เมตร ให้
เทศบาลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออก คดีนี้อยู่ในระหว่างแจ้ง
กองช่าง เพื่อตรวจสอบว่า
ที่ดินจํานวน 3.30-8.00
เมตร รวมท่อระบายน้ําและ
รางระบายน้ําหรือไม่
4.4 คดีนายยุทธศาสตร์
ฉ่ําเมืองรักษ์ คดีนี้ศาลจังหวัดระยองได้
(ฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายบริเวณหน้า
พิพากษาให้บริษัท ไอโออิ
ไปรษณีย์)
ประกันภัย จํากัด และนาย
ยุทธศาสตร์ ฉ่ําเมืองรักษ์
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย
จํานวนเงิน 154,900 บาท
ดอกเบี้ย 10,471.66 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
165,371.66 บาท และค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เทศบาล
4.5 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ละเมิด คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า
บริเวณซอย
โชคดี
ทางพิพาทเป็นทางสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน
4.6 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซชีวภาพระเบิด -เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปว่า
ค่าเสียหายจํานวนเท่าใด อยู่
ในระหว่างทําหนังสือขอ
พยานหลักฐานคืน
คดีปกครอง
5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1 คดีนี้อยู่ในระหว่างการ
กับพวก รวม 167 คน
พิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง
5.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) คดีนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง

กําหนดวัน
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

-8ลําดับที่

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา
(ตลาดวัดลุ่ม)

คดีนี้ ศาลปกครองระยอง
แจ้งให้เทศบาลนครระยอง
จัดทําคําให้การเพิ่มเติม
เทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่งอัยการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง
5.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) เมื่อวันที่ 29 มี.ค.55 ศาล
ปกครองระยองได้มี คํา
พิพากษาให้เทศบาลรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างบนถนนสุวรรณ
สิน และถนนโดยรอบภายใน
120 วัน นับแต่วันที่มีคํา
พิพากษา
5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออก อยู่ในระหว่างการรังวัดเพื่อ
โฉนดที่ดินบริเวณ (ถนนราษฎร์บํารุง
ขอออก นสล. ของสํานักงาน
ซอย 15)
ที่ดินจังหวัดระยอง
งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม)
-ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม จํานวน 4 เรื่อง

กําหนดวัน
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

-9งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
-ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 8 เรื่อง ตอบกลับมาแล้ว 4 เรื่อง
เรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดําเนินการ หมายเหตุ
วัน/เดือน/ปี
6 มี.ค.55 รบกวนชาวบ้าน
สํานักการสาธารณสุขฯ
ตอบแล้ว
9 มี.ค.55
7 มี.ค.55 ตึกก่อสร้างทําความเดือดร้อน
กองช่าง
ยังไม่ได้ตอบ
11 มี.ค.55 เทศบาลนครระยองมีบริการ
กองวิชาการ
ตอบแล้ว
14 มี.ค.55
ดูดส้วม
17 มี.ค.55 ควันไฟ
สํานักการสาธารณสุขฯ
ตอบแล้ว
2 เม.ย.55
19 มี.ค.55 ขยะล้นหมู่บ้าน
สํานักการสาธารณสุขฯ
ตอบแล้ว
23 มี.ค.55
19 มี.ค.55 ร้องเรียนผลกระทบจากการ
กองช่าง
ยังไม่ได้ตอบ
ตอกเสาเข็มสร้างคอนโด
19 มี.ค.55 ฝาปิดท่อระบายน้ําชํารุดและ
กองช่าง
ยังไม่ได้ตอบ
ผิวถนน ในซอยหอพัก Kc
อาพาร์ตเมนต์
20 มี.ค.55 ระบบการระบายน้ํา
กองช่าง
ยังไม่ได้ตอบ
สํานักการคลัง
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน มีนาคม 2555
ประเภทรายรับ
ประมาณการ
1. รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง

รายรับจริง

ร้อยละ

85,445,000

57,649,627.89

16.29

2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ทั้ง 168,450,000
จํานวน

97,177,051.66

27.47

3. เงินอุดหนุนทั่วไป

90,548,308.00

90.70

353,720,000 245,374,987.55

69.36

รวมทั้งสิ้น

99,825,000

รายงานรายรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ณ เดือน มีนาคม 2555
ประเภทรายรับ
ประมาณการ

รายรับจริง

ร้อยละ

1. ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

42,000,000

36,924,458.00

87.91

2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา
3. เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม

57,459,000
96,000

53,067,850.00
276,000

92.35
287.50

4. เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข

270,000

280,000

103.70

รวมทั้งสิ้น

99,825,000

90,548,308.00

90.70

-10รายงานรายรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ณ เดือน มีนาคม 2555
รายการ
ประมาณการ

รายรับจริง

ต่ํา / สูง

1. อาหารเสริม (นม)

20,440,700

20,439,860

- 840

2. อาหารกลางวัน
3. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

29,611,400
7,406,900

29,611,400
0
3,016,590 - 4,390,310

รวมทั้งสิ้น

57,459,000

53,067,850 - 4,391,150

หมายเหตุ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เป็นเงิน 9,776,802.22 บาท คงเหลือ
สําหรับภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 10,663,897.78 บาท
กองช่าง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สมุทรเจดีย์ ซอย 7 ดําเนินการไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบายน้ําถนนทางไผ่ 1 ฝั่งทิศตะวันออก ดําเนินการไปแล้ว
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบายน้ําถนนข้างจวน ซอยสัสดี ขณะนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
- โครงการก่ อสร้ า งรางระบายน้ํ า ซอยสุ ขุ มวิ ทนครระยอง 51 ดํ า เนิ น การไปแล้ วประมาณ 90
เปอร์เซ็นต์
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ําซอยราษฎร์บํารุงฝั่งทิศเหนือ(ข้างโรงแรมอาร์เอ็ม)
ขณะนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- ต่ออายุ
280 ราย
- รายใหม่
4 ราย
- รวมเงิน
111,180 บาท

-11-
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งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑. เรื่องติดตามจากเดือนมกราคม จํานวน ๑ เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
กรณี กลิ่ น ควั น ที่ เ กิ ด จากการประกอบอาหารตามสั่ ง เพื่ อจํ า หน่ า ย ตั้ ง อยู่ บนทางเท้ า ริ มถนนตามสิ น
มหาราช หน้าบ้านพักอาศัยเลขที่ ๐๐๗/๓๗ ถนนตากสินฯ ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านอาหารตามสั่งดังกล่าว ได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่โดยการ
ติดตั้งปล่องดูดควัน/ระบายควัน บริเวณที่ใช้ประกอบอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงทําให้เหตุรําคาญได้รับการแก้ไข
แล้ว และผู้ร้องยอมรับผลดําเนินการ
๒. เรื่องติดตามจากเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน ๑ เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
- กรณีนางสาวธนวันต์ เกียรติธนะกูล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔/๓ ถนนริมน้ํา ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นและควันจากร้านโชคดีสเต็ก
- ร้านสเต็กดังกล่าว ได้ปรับปรุงปล่องดูดควัน/ระบายควัน โดยการเพิ่มขนาดปล่องระบายควันตาม
ขนาดของพัดลมดูดอากาศและหันปลายปล่องระบายควันไปทางด้านหน้าร้านแทนการหันเข้าหาบ้านผู้ร้องเรียน
และติดตั้งแผ่นกรองน้ํามัน (ฟิวส์เตอร์) บริเวณที่ใช้ประกอบอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงทําให้เหตุรําคาญได้รับการ
แก้ไขแล้ว และผู้ร้องยอมรับผลดําเนินการ

-13งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. เรื่องร้องเรียนจากเดือนมีนาคม จํานวน ๑ เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
- กรณีได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและควันที่เกิดจากการเผาขยะ จากบ้านพักอาศัย (ฝั่งตรงข้าม
โรงล้างขวด) ถนนรวมมิตร
เจ้าหน้าที่แนะนําให้ประชาชนที่พักอาศัย (ฝั่งตรงข้ามโรงล้างขวด) จํานวน ๕ หลังคาเรือน
ให้งดการเผาขยะหรือเศษวัสดุอื่นๆ ทุกชนิดและให้นํามาทิ้งในถังขยะเทศบาลฯ และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบแล้ว
- จั ด ทํ า และพั ฒ นาระบบฐานข้ อมูลสถานประกอบการที่ มาขออนุญ าตได้ รับการบัน ทึ กลงในแผนที่
ออนไลน์ จากจํานวนทั้งหมด ๑,๓๖๖ ใบ (ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๔) ลงในแผนที่ออนไลน์แล้วจํานวน ๒๐๔ แห่ง
๒๔๖ ใบอนุญาต
งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

-14-
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- กิจกรรมรณรงค์ชุมชน 3R+ (แยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล)
เจ้าหน้าที่จะร่วมกับอาสาสมัคร 3R+ฯ ของแต่ละโซน ออกสํารวจและเชิญชวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชน
นําร่อง เข้าร่วมกิจกรรมแยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล ซึ่งกําหนดแผนการลงพื้นที่สํารวจและเชิญชวนเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวในแต่ละชุมชน ๆ ละ 3 วัน ดังนี้
โซน A ชุมชนสมุทรเจดีย์
วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2555
โซน B ชุมชนสวนวัด
วันที่ 22 - 23 และ 26 มีนาคม 2555
โซน C ชุมชนพูนไฉ่
วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2555
โซน D ชุมชนชายกระป่อม
วันที่ 30 มี.ค. 2555 และวันที่ 2 -3 เม.ย. 2555
งานสุขาภิบาลอาหาร
1. การล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)
ตลาดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม) ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า)
2. ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะที่ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์)
ตามตัวชี้วัด 16 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ซึ่งได้รับการอนุโลม 1 ข้อ
และอีก 1 ข้อ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซ่อมแซม
3. ออกตรวจสอบเฝ้าระวังโรคอหิวาตกโรคบริเวณแพปลาในเขตเทศบาลนครระยอง ในน้ําดื่ม / น้ําใช้
ผลการตรวจไม่พบค่าคลอรีนอิสระ เจ้าหน้าที่ได้แจกผงคลอรีน 60 % สําหรับผสมในน้ําและอธิบาย
วิธีการใส่ผงคลอรีนเพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้
4. งานประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
- การอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ
- ราคาแนะนําอาหารปรุงสําเร็จ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ เรื่อง ราคาจําหน่ายปลีก แนะนําอาหารปรุงสําเร็จ ปี 2555 (กรมการค้าภายใน)
5. สํารวจและเชิญชวนสถานประกอบการจําหน่ายอาหารที่เปิดใหม่และที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
CFGT เข้าร่วมโครงการ จํานวน 26 ร้าน มีร้านที่สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จํานวน 7 ร้าน
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจประเมินด้านกายภาพและชีวภาพอีกครั้ง

-176. จัดทําแผนผังตลาดสดสตาร์และฐานข้อมูลผู้ประกอบการในตลาด พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหา
สารปนเปื้อน จํานวน 29 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารปนเปื้อน
7. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จังหวัดระยอง ใน
เขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านซีพีเฟรชมาร์ท (สาขาจันทอุดม)และร้านซีพีเฟรชมาร์ท (สาขา
ตากสิน) ผลการตรวจได้มาตรฐานทั้ง 2 แห่ง
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
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กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ลําดับ
กิจกรรม
1

ผลการดําเนินงาน(ครั้ง)
13

3

ออกสอบสวนและควบคุมโรคบ้านผู้ป่วยและรัศมีโดยรอบตามมาตรฐานกรม
ควบคุมโรค
พ่นสารเคมีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อโดยแมลงในวัด ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียน
พ่นสารเคมีในตลาด สํานักงานของเทศบาลนครระยอง

4

พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวแก่ ตามคําร้อง

13

5

พ่นสารเคมีในชุมชน

5

2

14
5

- จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. หน่วยงานราชการ จํานวน 5 แห่ง (สนับสนุน 80 ชิ้น)
2. สถานบันเทิง
จํานวน 20 แห่ง (สนับสนุน 2,546 ชิ้น)

-19- กิจกรรมรณรงค์สุ่มประเมินสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายในเขตเทศบาลนครระยอง
ศสมช.
จํานวน
ผลการดําเนินงาน
หลังคาเรือน บ้านที่ บ้านที่พบ บ้านปิด ภาชนะที่ ภาชนะที่ ค่าHI
ค่าCI
ที่ อสม. สํารวจ ลูกน้ํา
สํารวจ พบลูกน้ํา
รับผิดชอบ
1. สัมฤทธิ์
492
132
29
126
506
50
21.96 9.88
2. ก้นปึก
376
178
62
65
381
97
34.83 25.46
3. มุสลิม-ปากคลอง
91
59
14
5
156
25
23.73 16.03
4. ปากน้ํา 1
414
147
20
51
327
47
15.61 14.37
5. ปากน้ํา 2
406
79
26
47
250
45
32.91 18.00
6. ทางหลวงพูนไฉ่
303
115
23
132
341
28
20.00 11.14
7. เกาะกลอย
606
80
16
124
230
28
20.00 12.17
8. ทุ่งโตนด
969
179
18
329
490
30
10.05 6.12
9. ตีนเนินเกาะหวาย 639
121
9
205
327
12
7.43 3.66
รวม
4,296 1,090 217 1,084 3,008 362 19.90 12.03
25.37
25.23
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
วันดําเนินการ 16 มีนาคม 2555
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเครือข่ายคัดแยกขยะ (คนเก็บของเก่า) ของงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
สถานที่ดําเนินงาน
ศาลาประชาคม สํานักงานเทศบาลนครระยอง
ผลการดําเนินงาน
1.มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน จํานวน 19 ราย
2. ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต สูงเบื้องต้น จํานวน 19 ราย
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. การดําเนินงานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2555
กิจกรรม
- วัดความดันโลหิต เจาะน้ําตาลที่ปลายนิ้ว ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว ประเมินค่า BMI
- คัดกรองโรคซึมเศร้า
ผลการดําเนินงาน
- คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ในพื้นที่เขต เทศบาล 29 ชุมชน จํานวน 954 คน
- กลุ่มปกติ
801 คน
- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
27 คน
- กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
126 คน
2. โครงการอบรมให้ความรู้การออกกําลังกายด้วยไม้ พลอง ตามแผนการดําเนิน งานชุมชนเข้มแข็ ง
มุสลิมปากคลอง (10 มีนาคม 2555)

-20กิจกรรม
• อบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (อาหาร ออกกํ า ลั ง กาย อารมณ์
และอบายมุข) ให้แก่ประชาชนในชุมชนฯ
• คัดกรองสุขภาพ/โรคซึมเศร้า
• อบรม/ฝึกปฏิบัติออกกําลังกายด้วยไม้พลอง
ผลการดําเนินงาน
• ประชาชนเข้ารับการอบรม จํานวน 68 คน
• มี ก ลุ่ ม ออกกํ า ลั ง กายในชุ ม ชน 1 กลุ่ ม และมี ก ติ ก าจะออกกํ า ลั ง กายร่ ว มกั น
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดในเขตเทศบาลนครระยอง
* จํานวน 25 ราย สามารถติดตามเยี่ยมได้ จํานวน 14 ราย
- ประชุมการทํางานประจําเดือนของแกนนํานมแม่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศรีเมือง
* ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 11 ราย
- กิจกรรมติดตามชั่งน้ําหนักและประเมินภาวะโภชนาการ เด็กอายุ 0 - 72 เดือน
ในเขตเทศบาลนครระยอง ไตรมาสที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2555 ดังนี้
1. เด็กที่ชั่งน้ําหนัก ทั้งหมด
จํานวน 1,192 คน
2. เด็กน้ําหนักปกติ
จํานวน 1,000 คน
3. เด็กน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์
จํานวน 72 คน
4. เด็กน้ําหนักมากกว่าเกณฑ์
จํานวน 120 คน
5. เด็กที่ได้รับการสนับสนุนอาหารเสริมและให้ความรู้
จํานวน 42 คน
- โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครระยอง
และพี่เลี้ยงเด็กเนอร์สเซอรี่ ในเขตเทศบาลนครระยอง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน
80 คน มีความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 89.47
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับ อสม. ประจําปี 2555 เรื่อง “การจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพในชุมชน” จํานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2555 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 3- 4
มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
ผลลัพธ์
- มีแผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ด้านสุขภาพ จํานวน 27 ศสมช.
- ผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.14
- ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.76
2. กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ ประจําปี 2555 วันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง
- ผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน 268 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.45
- ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 76.13
3. กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือนมีนาคม 2555 วันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม

-21เทศบาลนครระยอง
- ผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน 287 คน
- จ่ายเงินค่าป่วยการเดือนมกรคม 2555 จํานวน 287 คน
4. นิเทศงานใน ศสมช.
วันที่ 5
มีนาคม 2555
วันที่ 6
มีนาคม 2555
วันที่ 10
มีนาคม 2555
วันที่ 21
มีนาคม 2555
- ผู้เข้ารับการนิเทศ

ณ ศสมช. สมุทรเจดีย์
ณ ศสมช. หลังวัดโขด
ณ ศสมช. บางจาก
ณ ศสมช. ริมน้ํา – ท่าเกตุ
จํานวน 28 คน

คิดเป็นร้อยละ 87.23
คิดเป็นร้อยละ 87.23

คิดเป็นร้อยละ 73.68

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 4,205 ราย จําแนกราย
ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,005 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.95
¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 454 ราย
คิดเป็นร้อยละ 12.69
¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 746 ราย
คิดเป็นร้อยละ 17.36
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น
ในเขต 2,899 ราย นอกเขต 106 ราย
¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา
ในเขต 429 ราย นอกเขต 25 ราย
¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ
ในเขต 694 ราย นอกเขต 52 ราย
รวม
ในเขต 4,022 ราย นอกเขต 183 ราย
คิดเป็นร้อยละ
ในเขต 95.65
นอกเขต 4.35
3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ
ประเภท
คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการฯ เนินพระ
การให้บริการ
ปากน้ํา
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน
ร้อยละ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
1,202 40.00 206 45.37 300
40.21
คลินิกโรคเรื้อรัง
515 17.14
46
6.17
คลินิกเด็กดี
111 3.69 98 21.59 54
7.24
ทันตกรรม
317 10.55
วางแผนครอบครัว
11
0.37 19 4.19
81
10.86
ทําแผล+ฉีดยา
549 18.27 131 28.85 191
25.60
อื่นๆ
300 9.98
74
9.92
รวม
3,005 100 454 100
746
100

-224. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา
ประเภท
คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการฯ เนินพระ
สิทธิการรักษา
ปากน้ํา
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน
ร้อยละ
สิทธิ 30 บาท
2,444 81.44 303 81.67 500
75.08
สิทธิประกันสังคม
271 90.03 40 10.78 103
15.46
สิทธิข้าราชการ
245 8.16
9
2.43
54
8.11
สิทธิอื่นๆ
41
1.37 19 5.12
9
1.35
รวม
3,001
371
666

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พุทธศักราช 2518
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
- และสั่งการให้สถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาต และไม่ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองยาตําหรับที่มี
ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม เพื่อใช้ในการรักษาดําเนินการส่งยาคืนให้กับผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า
- ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ทั้ง 3 แห่ง สํารวจยาที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน และรายงานให้สํานักการ
สาธารณสุขทราบภายใน 1 สัปดาห์ ผลการสํารวจพบว่า ศูนย์บริการฯปากน้ํา มียาที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน
(ยานาโซรีน) จํานวน 1,420 เม็ด ซึ่งได้จัดซื้อเมื่อเดือนมีนาคม 2554 จํานวน 2,000 เม็ด ให้ศูนย์บริการฯ
ปากน้ํา ทําบันทึกแจ้งการใช้ยา จํานวน 580 เม็ด ปัจจุบัน ได้เอายาดังกล่าวมาจัดเก็บที่คลินิกชุมชนอบอุ่น และ
ห้ามศูนย์บริการฯทั้ง 3 แห่งดําเนินการจัดหา และจําหน่ายยาที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน ส่วนยาที่มีอยู่แล้ว
ห้ามจําหน่ายแก่ผู้ป่วยและมอบเภสัชกรให้ทําเรื่องส่งยาคืน
ร้านขายยาที่ได้จัดซื้อและขอแลกเป็นเงินหรือยา

-23กองการศึกษา
- โครงการ One Tablet per child โดยจัดส่งรายชื่อครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 จะบรรจุเนื้อหา 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
กระทรวง ICT
- จัดอบรมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยจะจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา จะปรากฏ
อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความตระหนัก เช่น โครงงาน เข้าค่าย นิทรรศการฯลฯ
- จัดการเรียนรู้บูรณาการในกลุ่มสาระอื่น ๆ โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- การประชุมเครือข่ายวิชาการ เทศบาลนครระยอง ผู้อํานวยการโรงเรียนจะเป็นที่ปรึกษา
การพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะเป็นผู้พัฒนา,การพัฒนาครูแกนนํา
คณิต วิทย์ โดย สสวท เป็นผู้ดูแล, การพัฒนาครูปฐมวัย/เด็กเล็ก โดยผู้อํานวยการกองการศึกษาจะเป็นผู้อบรม
และพัฒนา, การพัฒนาสมรรถนะครู มีจํานวน 7 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลักจํานวน 4 สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจําสายงานจํานวน 3 สมรรถนะ และโดยผู้อํานวยการกองการศึกษา เป็นผู้อบรม, การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา โดยผู้อํานวยการสถานศึกษา
- การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีนี้เป็นปีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ ประกาศให้ใช้หลักสูตร
แกนการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน เริ่มใช้ ในทั่วประเทศในปี การศึกษาหน้ า ซึ่ งศู นย์ พัฒ นาเด็กเล็ ก ผู้อํา นวยการกอง
การศึกษาจะเป็นผู้พัฒนาและปรับปรุง ส่วนโรงเรียนผู้อํานวยการสถานศึกษาจะเป็นผู้พัฒนาและปรับปรุง
สุดท้ายก็คือคุณธรรมนําความรู้ แต่จุดเน้นของโรงเรียนทุกโรงที่จะต้องทําคือ
1) คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียน ของศูนย์เด็กเล็กจะมี 12 ข้อ ของประถมจะมี 8 ข้อ
และเพิ่ ม สมรรถนะสํ า คั ญ ของผู้ เ รี ย นอี ก 5 ข้ อ โดยเฉพาะการคิ ด การวิ เ คราะห์ การ
แก้ปัญหา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
2) ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
3) กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในเทอมหน้า
4) จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่หลากหลาย โรงเรียนจะต้องเพิ่มแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะนอก
ห้องเรียน หรือภายในห้องเรียน จะต้องให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
- การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
* ห้องสมุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
* ศูนย์เยาวชน ประกวดดนตรีเยาวชน และเตรียมกีฬางานสงกรานต์
* งานวันสําคัญ วันมาฆะบูชา
* งานประเพณี เตรียมงานประเพณีสงกรานต์ และก่อเจดีย์ทราย
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ฝ่ายวิชาการ
- วันที่ 6 มีนาคม 2555 พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีปฐมวั ย โดยได้ รับเกีย รติ จาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้ อํานวยการศูน ย์ สสวท.และผอ.วี รชาติ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
- วันที่ 1 มีนาคม 2555 แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยฝ่ายแนะแนว
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ณ อาคารเอนกประสงค์

-24- วันที่ 9 มีนาคม 2555 คณะครูฝ่ายอนุบาลทดสอบความพร้อมสําหรับนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ทั้ง 4 ด้าน ณ อาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- 9 มีนาคม 2555 ต้อนรับท่านรองนายกและคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2555 สอบภาคเรียนที่ 2/2554 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
- วันที่ 14 มีนาคม 2555 จัดกิจกรรมอําลา-อาลัยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่จบการศึกษาประจําปีการศึกษา 2554
- วันที่ 20 มีนาคม 2555 คณะครูฝ่ายบริหาร(ธุรการ)ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศงาน ณ โรงเรียน
วัดป่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- วันที่ 15 ,22 มีนาคม 2555 คณะครูปฐมวัยและประถมศึกษา ศึกษาดูงานที่บริษัทนานมีบุ๊คส์
กรุงเทพฯ
- วันที่ 30 มีนาคม 2555 แจ้งผลการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจําปีการศึกษา 2554
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ 22 มีนาคม 2555 จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning และการเรียนรู้แบบ
สร้างเสริมอัจฉริยภาพเด็กรอบด้าน (Multiple intelligence Learning โดยผู้อํานวยการกองการศึกษา ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อจะเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2555 ต่อไป
- วั น ที่ 27 – 30 มี น าคม 2555 สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทยร่ ว มกั บ กระทรวงพลั ง งานอบรมเรื่ อ ง
การบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน ณ โรงแรมสตาร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 30 โรงเรียน และฝ่าย
อบรมจะเลือก 10 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนนําร่อง เพื่อนําความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มาบูรณาการใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
- รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ขณะนี้ดําเนินการคาด
ว่าจะเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2555
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2555 สอบวัดผลปลายปี และรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ในวันที่ 26 –
28 มีนาคม 2555
- วันที่ 29 มีนาคม 2555 มีการมอบเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันขอบคุณ
- วันที่ 30 มีนาคม 2555 สอบนักเรียนเข้าใหม่ และประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- รายงานความคืบหน้าการปูกระเบื้องอาคารเรียน 2 ในการดําเนินการก่อสร้างตามสัญญาคือ ตั้งแต่
วันที่ 6 มีนาคม – 19 เมษายน 2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 คัดกรองนักเรียนเข้าใหม่ ณ โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 5, 6, 8 มีนาคม 2555 สอบปลายภาค
- วันที่ 15 มีนาคม 2555 งานบัณฑิตน้อยประจําปีการศึกษา 2554
- วันที่ 16 มีนาคม 2555 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรมาศึกษาดูงาน
- วันที่ 23 มีนาคม 2555 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอุดรมาศึกษาดูงาน

-25- วันที่ 26 – 29 มีนาคม 2555 คณะผู้บริหารและครู ประชุมปฏิบัติการการจัดทํา SAR
ปีการศึกษา 2555
- วันที่ 30 มีนาคม 2555 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่มาศึกษาดูงาน
- มีการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลในวันที่ 9
เมษายน 2555 มอบตัววันที่ 11 เมษายน 2555
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ขณะนี้การไฟฟ้าได้มาติดตั้งเสาไฟ อยู่ระหว่างการติดตั้งหม้อแปลง
คาดว่าหลังเทศกาลสงกรานต์จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- การสอบเข้าเรียนของในเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบไปแล้ว 2 รอบ ได้นักเรียนแล้วประมาณ
110 คน จากยอดที่ตั้งเป้าไว้ 120 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบไปแล้ว 1 รอบ ได้นักเรียนจํานวน 21 คน
จากที่ตั้งเป้าไว้ จํานวน 3 ห้อง (90 คน) ซึ่งคาดว่าจะต้องทําการสอบอีกครั้งทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะทําการรับสมัคร ในวันที่ 20 – 23 เมษายน 2555 และสอบในวันที่ 24
เมษายน 2555
กองสวัสดิการสังคม
- จัดประชุมกิจกรรมต่อเนื่องของชมรมผู้สูงอายุ สําหรับกิจกรรมในเดือนนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนสวัสดิการสังคม (กองทุน 3 บาท) คือ สมาชิกให้ จํานวน 1 บาท เทศบาลให้ จํานวน 1 บาท และรัฐบาล
ให้ จํานวน 1 บาท และส่วนที่เหลืออาจจะเป็นการสมทบโดยการบริจาค ซึ่งขณะนี้เกินเป้าหมาย คือจากที่ตั้งไว้
300 คน ขณะนี้สมาชิกเพิ่มเป็นประมาณ 400 คน ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสามารถจะจัดสวัสดิการ
ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต รับสมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 80 ปี
- เรื่องของกระบวนการการจ่ายเบี้ยยังชีพ จํานวน 60 เปอร์เซ็นต์ รับเอง ส่วนอีก 40 เปอร์เซ็นต์ จะ
โอนเข้าธนาคาร
- รั บ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การร้ อ งเรี ย นในชุ ม ชน โดยจะมี นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนลงไปเก็ บ รายละเอี ย ดและ
ประสานงานกับทางประธานชุมชน
- บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ร่วมกันขุดลอกคูคลองที่บริเวณริมน้ําท่าเกตุ ประมาณ 500 เมตร
ซึ่งได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
- วันที่ 31 มีนาคม 2555 ดําเนินการลอกผักตบชวาที่ชุมชนสองพี่น้อง โดยนําผักตบชวาไปได้ไปใส่ที่
สวนป่าสิริกิติ์ ซึ่งจะเป็นปุ๋ยหมักไปในตัว
สถานธนานุบาล
- สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง รายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือน มีนาคม 2555
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2555 ดังนี้
ยอดรับจํานํารวม 2,643 ราย จํานวนเงิน 66,813,250.- บาท
ยอดไถ่ถอนรวม
2,581 ราย จํานวนเงิน 63,674,750.- บาท
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 8,217 ราย จํานวนเงิน 206,295,790.- บาท
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
1,958,057.- บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
(ไม่มีการจําหน่ายทรัพย์หลุด)
รวมรายรับ
1,958,057.- บาท

-26รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
295,743.79 บาท
รายจ่ายประจํา
271,059.10 บาท
รวมรายจ่าย
566,802.89 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
1,391,254.11 บาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 100,000,000.- บาท
หัก ใช้ไปแล้ว
83,610,000.- บาท
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

16,390,000.- บาท
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- วันที่ 28 มีนาคม 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตําบลแม่คํามี อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
- วันที่ 30 มีนาคม 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ประมาณ 100 คน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
- เทศบาลนครระยองก่อตั้งมาได้จะครบ 77 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 นี้ ตามที่สุขาภิบาลเมือง
ระยอง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครระยอง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 มอบผู้อํานวยการกองการศึกษาตั้ง
คณะทํางานขึ้นมา เพื่อสืบค้นประวัติความเป็นมาของเทศบาลนคระยอง รวมทั้งรายละเอียดในการจัดตั้งคลินิก
อบอุ่น
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
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ผลการดําเนินงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – ** กุมภาพันธ์ 2555)
ยอดรับจํานํารวม
ราย จํานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
ราย จํานวนเงิน
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
ราย จํานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว

บาท
บาท
บาท
2,295,205.- บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-29คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

บาท

