
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 5/2555 

วันที่ 1 พฤษภาคม  2555 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
4. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
5. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
6. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
9. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
10. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
11. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
12. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
14. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
15. นายไพรัตน์ วังบอน   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

16. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

17.  ว่าท่ีร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

18. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นครระยองวิทยาคม 
19. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
20. นายธนวัฒน ์ พ้นช่ัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
21. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
22. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
23. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

24. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
25. นางสายสุนีย์ วาระสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
26. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
27. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
28. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
29. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
30. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
31. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี ไปราชการ 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู้อํานวยการสํานัก ท่านหัวหน้าสํานัก และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่ีได้จัดการเลือกตั้งสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยไม่มีข้อผิดพลาด และต้องขอช่ืมชม 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 5 เมษายน  2555 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 5 เมษายน  2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 

 - ในช่วงเดือนเมษายน 2555 มีการรับโอนข้าราชการมาบรรุเป็นพนักงานเทศบาล และมีการแต่งตั้ง
พนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

  * แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาท่ีว่างของ
เทศบาล คือ นางสุนิสา  ร่มร่ืน พนักงานครูเทศบาล  ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา (วิทยฐานะรอง
ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ) อันดับ คศ.3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
ผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับท่ี 1 ขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา (วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญ
การพิเศษ) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 11 เมษายน 2555 
เป็นต้นไป 

  * รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล คือ นายวิสุทธ์ิ  กันสุธา 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดกก สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล  และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 งาน
ธุรการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 5 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 

  * รับโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล คือ นางศศิธร  บัวศรี 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  

รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาลในช่วงเดือนเมษายน 2555  

1. ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 258,168 บาท  รายจ่าย 90,232.39 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 ช่ัวโมง 
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     2.1.3 จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 
     2.1.4 จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
     2.1.5 ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  - กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 2  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 2 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 4 ราย 
     2.1.6 จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 45 ป้าย 
     2.1.7 ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 30 แห่ง  
     2.1.8 งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  2   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน 2 ราย 
2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย  19 คร้ัง 
      - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ  149  คร้ัง 

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3.1 งานธุรการ มีคณะศึกษาดูงาน 8  คณะ  จํานวน 561  คน 
3.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
- พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                          1 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                         1 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน                   - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                     - คน 
- ลูกจ้างประจําลาออก                                                                         - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                     2 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                3 คน 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  (ตําแหน่งบริหาร)                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)       - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                     1 คน 
      
 - เร่ืองการตรวจสุขภาพของบุคลากรประจําปี 2555 ทางฝ่ายผู้บริหารมอบหมายให้สํานักปลัดเทศบาล
ร่วมกับสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ สถานท่ี 
ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือรองรับในการตรวจสุขภาพบุคลากรของสํานักงานเทศบาลนครระยอง ซ่ึง
ขณะนี้ทางสํานักการสาธารณสุขฯ ได้แจ้งโปรแกรมการตรวจสุขภาพมาแล้ว สําหรับผู้ท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 
35 ปี และในส่วนของผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 35 ปี ซ่ึงในรายละเอียดทางสํานักปลัดเทศบาลจะทําบันทึกแจ้งให้   
แต่ละหน่วยงานทราบอีกคร้ัง 
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กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย  และเคเบิลทีวี 
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  รวม  26  เร่ือง 
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป  ของหน่วยงานอ่ืนๆ  รวม  48 เร่ือง 
  รวมท้ังส้ิน  74  เร่ือง 
3. กิจกรรมของเทศบาล  รวม    5  กิจกรรม 
4. อนุเคราะห์เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์  รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  รวม  12  คร้ัง   
5. ส่งข่าวให้ส่ือมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net  รวม  5  ข่าว 
6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์  รวม  8  คร้ัง 
7. บันทึกเทปรายการ  “รอบร้ัวนครระยอง”  รวม  4  คร้ัง 
8. ส่ง  sms  เชิญคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และส่ือมวลชน  รวม  15  คร้ัง 
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - คร้ัง 
10. รับเร่ืองร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม  1 ราย 

งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือน เมษายน 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. อ่ืน ๆ    จํานวนผู้มาขอรับบริการ            128  คน 
                                               รวมผู้ใช้บริการทั้งส้ิน            4,403  คน 

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 คร้ัง 10 เร่ือง 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  16 คร้ัง 146 เร่ือง 
3. ให้บริการจัดทําเว็บไซด์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองและนายกเทศมนตรีนครระยอง 
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ  จํานวน 11 แบนเนอร์ 
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ฝ่ายนิติการ 
งานนิติการ 
ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1 สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
นายฉัตรชัย ชาติ
สุวรรณ ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดียาบ้า 

 
อยู่ในระหว่างการแจ้งและรับทราบข้อ
กล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.3) 

 
10 พ.ค. 2555 

  

2 สอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 
2.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่า
ทรัพย์สินตลาด                    
เทศบันเทิง 
2.2 เคร่ืองยนต์สูญหาย 
จํานวน 1 เคร่ือง 

 
อยู่ในระหว่างจัดส่งเอกสารเพ่ือให้พยาน
ให้ปากคํา 
อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการ
สอบสวน 

 
25 พ.ค. 2555 

 
23 พ.ค. 2555 

  

3 คดีแพ่งเทศบาลเป็น
โจทก์ 

      

 3.1 คดีซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นางวาสนา เจริญ
ผล และนายจิรเดช ผลพูล ชําระเงิน 
2,235,000 บาท อยู่ในระหว่างทํา
หนังสือขอความนุเคราะห์พนักงาน
อัยการออกหมายบังคับคดี 

    

 คดีแพ่งเทศบาลเป็น
จําเลย 
3.2 คดีนายธีระศักดิ์ 
อินธนู (บริเวณถนนท่า
บรรทุก) 

 
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ 

    

 3.3 คดีนางโสภา 
พรานนท์สถิต (ฟ้องบุก
รุกบริเวณส่ีแยกออคิด) 

คดีนี้นางโสภา ขอไกล่เกล่ียโดยยินยอม
ยกท่ีดินกว้าง 3.30-8.00 เมตร        
ให้เทศบาล ท่ีดินส่วนท่ีเหลือจาก 3.30-
8.00 เมตร  ให้เทศบาลร้ือถอนส่ิงปลูก
สร้างออก คดีนี้อยู่ในระหว่างแจ้ง             
กองช่าง เพ่ือตรวจสอบว่าท่ีดินจํานวน 
3.30-8.00 เมตร รวมท่อระบายน้ําและ
รางระบายน้ําหรือไม่ 

    

 3.4 คดีนายยุทธศาสตร์        
ฉ่ําเมืองรักษ์ (ฟ้องให้
ชดใช้ค่าเสียหายบริเวณ
หน้าไปรษณีย์) 

คดีนี้ศาลจังหวัดระยองได้พิพากษาให้
บริษัท ไอโออิประกันภัย จํากัด และนาย
ยุทธศาสตร์  ฉ่ําเมืองรักษ์ ร่วมกันชดใช้
ค่าเสียหายจํานวนเงิน 154,900 บาท  
และค่าฤชาธรรมเนียมให้เทศบาล 
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ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

 3.5 คดีนางบัวศรี พวง
ศรีเจริญ ละเมิดบริเวณ
ซอย โชคด ี

คดีนี้เม่ือวันท่ี 25 เม.ย. 2555  นางบัว
ศรี พวงศรีเจริญ ได้ยื่นฎีกาคําพิพากษา 

    

  3.6 กรณี บอลลูนเก็บ
ก๊าซชีวภาพระเบิด 

 อยู่ในระหว่างกําหนดค่าเสียหายของกอง
ช่าง 

    

4 คดีปกครอง       
  4.1 คดีนายทองหล่อ 

แก้วประดับ ท่ี 1      
กับพวก รวม 167 คน 

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง 

    

  4.2 คดีนางสมทรง 
ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) 

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง 

    

  4.3 คดีนายจักรพงษ์ 
หงส์หิรัญรัตนา         
(ตลาดวัดลุ่ม) 

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้เทศบาล
นครระยอง จัดทําคําให้การเพ่ิมเติม 
เทศบาลฯ ได้ทําคําช้ีแจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง 

    

  4.4 นางวรรณา       
ตันเต่งผล            
(ตลาดแม่แดง) 

เม่ือวันท่ี 29 มี.ค. 2555 ศาลปกครอง
ระยองได้มีคําพิพากษาให้เทศบาลร้ือถอน
ส่ิงปลูกสร้างบนถนนสุวรรณสิน และถนน
โดยรอบภายใน 120 วัน นับแต่วันท่ีมี
คําพิพากษา(ครบกําหนดวันท่ี 26 ก.ค. 
2555) 

    

  4.5 การตรวจสอบการ
เพิกถอนการออกโฉนด
ท่ีดินบริเวณ (ถนน
ราษฎร์บํารุงซอย 15) 

อยู่ในระหว่างการนัดรังวัดเพ่ือขอออก 
นสล. ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง 
จํานวน 2 แปลง  (42 ไร่,10 ไร่) วันท่ี 
12 มิ.ย. 2555) ยกเลิก 1 แปลง     
(20 ไร่) เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นแม่น้ําไม่
สามารถ  รังวัดได้ 

    

 
งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม) 
-ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม  จํานวน 3 เร่ือง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 

10  เม.ย. 2555 

ร่วมตรวจสอบร้าน
จําหน่ายอาหารกับ 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระยอง 

 สํานักการสาธารณสุขฯ ดําเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่างการ
สรุปผลการ
ดําเนินการ 
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วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 

18 เม.ย. 2555 
โรงงานประกอบกิจการ
ทําให้เกิดเหตุรําคาญ 

สํานักการสาธารณสุขฯ 
กําลังดําเนินการ 
ตรวจสอบเหตุฯ 

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ 
ตรวจสอบพ้ืนที่
ร่วมกับ 
กองช่าง 

24 เม.ย. 2555 
ขอความอนุเคราะห์ดูแล
ทางหลวงท้องถิ่น 
(บริเวณถนนท่าบรรทุก) 

กองช่าง เรื่องรับเข้าใหม่ 
ช่างเขต
ตรวจสอบทาง
หลวงท้องถิ่น 

 
งานรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข ์
-ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์เทศบาลนครระยอง  จํานวน 7 เร่ือง ตอบกลับมาแล้ว 2 เร่ือง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 
5 เม.ย. 2555 ติดตั้งป้ายกรีดขวางทางเท้า สํานักปลัดฯ ยังไม่ได้ตอบ 9 มี.ค. 2555 
11 เม.ย. 2555 ร้องเรียนการจราจรแยกท่า

บรรทุก 
สํานักปลัดฯ ยังไม่ได้ตอบ  

11 เม.ย. 2555 ตั้งหน้าร้านลํ้าเขตถนน สํานักปลัดฯ ยังไม่ได้ตอบ  
16 เม.ย. 2555 คนกวาดขยะ สํานักการสาธารณสุขฯ ตอบแล้ว 23 เม.ย. 2555 
18 เม.ย. 2555 เส้นทางขบวนแห่ กองการศึกษา ยังไม่ได้ตอบ  
19 เม.ย. 2555 ไฟสนามเซปักตะกร้อ กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ  
25 เม.ย. 2555 ขบวนแห่สงกรานต์ กองการศึกษา ตอบแล้ว 25 เม.ย. 2555 
 
สํานักการคลัง 

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน เมษายน 2555 
ประเภทรายรับ ประมาณการ รายรับจริง ต่ํากว่า 

ประมาณการ 

1. รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง 85,445,000 65,806,632.55 19,638,367.45 

2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้  
หรือมอบให้ทั้งจํานวน 

168,450,000 128,573,748.91 39,876,251.09 

3. เงินอุดหนุนทั่วไป 99,825,000 90,548,308.00 9,276,692.00 

รวมทั้งส้ิน 353,720,000 284,928,689.46 68,791,310.54 
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รายรับ ประเภทภาษีจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2555 ณ เมษายน 2555 
 

ประเภทรายรับ 
จํานวนงวด 
ที่จัดสรร 

 
ประมาณการ 

 
รายรับจริง 

 
สูง / ต่ํากว่า
ประมาณการ 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. แผน 6 งวด 60,000,000 35,960,144.08 -24,039,855.92

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พ.ร.บ.การ
จัดสรรภาษี 

7 งวด 50,000,000 50,660,238.04 +660,238.04

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ  2,000,000 2,077,570.67 +77,570.67
4. ภาษีสุรา 7 งวด 8,500,000 6,018,914.38 -2,481,085.62

5. ภาษีสรรพสามิต 7 งวด 23,000,000 9,310,113.57 -13,689,886.43

6. ค่าธรรมเนียมจดสิทธินิติกรรมท่ีดิน 7 งวด 24,000,000 24,015,633.38 +15,633.38
7. ค่าภาคหลวงแร่  500,000 197,223.65 -302,776.35
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  450,000 333,911.14 -116,088.86

รวมทั้งส้ิน  168,450,000 128,573,748.91 -39,876,251.09
 
รายรับ ประเภทภาษีจัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2555  ณ เมษายน 2555 

ประเภทรายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง /ต่ํากว่าประมาณการ 

1. เงินอุดหนุนตามอํานาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอน 

42,000,000 36,924,458.00 - 5,075,542.00

2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 57,825,000 53,623,850.00 - 4,201,150.00
    2.1 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 57,459,000 53,067,850.00 - 4,391,150.00
    2.2 เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ 96,000 276,000.00 + 180,000.00
    2.3 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข 270,000 280,000.00 + 10,000.00

รวมทั้งส้ิน 99,825,000 90,548,308.00 - 9,276,692.00

หมายเหต ุ เทศบาลได้รับการจัดสรรแล้ว 3 งวด 

รายงานรายการ หมวดค่าครุภัณฑ์ /ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   ณ เดือน เมษายน 2555 

รายการ จํานวน 

(รายการ) 

จํานวนเงิน 

1. เงินงบประมาณ ปี 54 4 7,950,000

2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ปี 55 30 10,237,900

3. หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างปี 55 17 8,689,000

4. เงินปี 55 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3 7,300,000

รวมทั้งส้ิน 54 34,176,900
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โครงการอบรมบุคลากร สํานักการคลัง ปีงบประมาณ 2555 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
: การทํางานเป็นทีมเพ่ือองค์กรท่ีเรารัก และเน้นหลัก 3 จ. (จิตบริการ / จิตอาสา และ จิตสาธารณะ) 
     

กลุ่มเป้าหมาย  :  เจ้าหน้าท่ีสํานักการคลัง และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน รวม 50 คน 
ระยะเวลา  :  ระหว่างวันท่ี  6-8 กรกฎาคม 2555 
สถานท่ี  :   จังหวัดจันทบุรี 

โครงการระหว่างดําเนินการ 

โครงการ ผลดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ 

1. เช่าท่ีดิน
บริเวณ
บ้านพัก
ผู้อํานวยการ
กองคลัง 
และกองช่าง 

       พ้ืนท่ี 2 งาน 
24.9 ตารางวา 

จัดทําสัญญาเช่าท่ีดิน เลขท่ี 
1/2555 เม่ือวันท่ี 24 ก.พ.
2555 ระยะเวลา 30 ปี ครบ
กําหนด 23 ก.พ.2585  

รวมค่าเช่าตลอดสัญญา 
14,402,685 บาท 

และได้จดทะเบียนสิทธินิติกรรม ณ 
สํานักงานท่ีดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

• นายวัฒนา วีรศุภ
กาญจน์ และ นาย
ชํานาญ เจียมตน ได้
นําทรัพย์สินเข้าไป 
ในท่ีดินท่ีให้เช่า 
บางส่วน 

•  เทศบาลมีหนังสือ
แจ้งให้นําทรัพย์สิน
ออกจากพ้ืนท่ี 

•  นายวัฒนา ฯ ได้มี
หนังสือแจ้งให้
ยกเลิกการประมูล
เช่าท่ีดินและ
ทบทวนการทํา
สัญญาเช่าท่ีดิน 

• ได้ส่งเร่ืองให้นิติกร
พิจารณาตาม
กฎหมาย 

•  นายจําลอง ผู้เช่า
ท่ีดิน ได้เข้าไป
ดําเนินการเฉพาะใน
ส่วนท่ีดินบางส่วน 

•  เทศบาลได้
ดําเนินการขอรังวัด
ท่ีดิน รวมท้ังบริเวณ
ท่ีดินท่ีให้เช่าไว้เดิม
ด้วย 

2. ก่อสร้างอาคารยก
กรรมสิทธ์ิให้เทศบาล 
บริเวณ ถนน ค.2 บน
ท่ีดินโฉนดท่ี 1357 
เนื้อท่ี 1 ไร่ 1 งาน 
15 ตารางวา 

        

* จัดทําสัญญาก่อสร้าง เลขท่ี 
2/2555 เม่ือวันท่ี 5 มี.ค.55 กับ
บริษัท  ภิญญดา เฮาส์ จํากัด 
ระยะเวลา 30 ปี  

ก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 
420 วัน ครบในวันท่ี 28 เม.ย.
56 

* เช่าอาคาร 30 ปี  รวมเงินค่าเช่า
ตลอดสัญญา 27,776,220 บาท 

•  ท่ีดินแปลงดังกล่าว
ได้ถูกเวนคืนเพ่ือ
ก่อสร้าง ถนน สาย 
ค.2 ประมาณ 40 
ตารางวา 

• กองช่างประสาน 
งานกับสํานักงาน
ทางหลวงชนบท 
เพ่ือทําการหักท่ีดิน
ท่ีถูกเวนคืน และรับ
เงินค่าเวรคืน 

•  เทศบาลจด
ทะเบียนสิทธินิติ
กรรม ภายหลังท่ีได้
ดําเนินการเก่ียวกับ
การเวนคืนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

•  คู่สัญญาได้
ดําเนินการก่อสร้าง
อาคาร โดยเทศบาล 
ฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับและผู้ควบคุม
งาน 
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โครงการ ผลดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ 

3. ประมูลให้สิทธิ
ดําเนินการจัดเก็บส่ิง
ปฏิกูลในเขตเทศบาล
นครระยอง 

        

• ดําเนินการประมูลได้ผู้รับ
สัญญาแล้ว คือ บริษัท 
ทองถวิลบริการ กําหนด
ทําสัญญาในช่วงเดือน 
พฤษภาคม 2555 
กําหนดระยะเวลา 
ดําเนินการ 3 ปี ตั้งแต่
วันท่ี 1 มิ.ย.55 ถึงวันท่ี 
31 พ.ค.58 

•  ค่าประโยชน์ตอบแทน ปี
ละ 30,000 บาท 

•  เงินค่าตอบแทน เดือนละ 
5,500 บาท 

•   ไม่มี •  อยู่ระหว่างทําสัญญา 

กองช่าง 

 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สมุทรเจดีย์ ซอย 7 ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ําถนนทางไผ่ 1 ฝ่ังทิศตะวันออก ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ําถนนราษฎร์บํารุง ซอย 1 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ําถนนบางจาก ซอย 13 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
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งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
    ๑. เร่ืองติดตามจากเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน ๑ เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 - กรณีประชาชนซ่ึงพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเซ็นทรัลวานา ซอย ๑๘ ถนนบางจาก ตําบลเชิงเนิน ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการเผาถ่านของบ้านข้างเคียง 
 - เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านหลังดังกล่าว ได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีโดยการปรับปรุง
ปล่องระบายควัน โดยการย้ายปลายปล่องระบายควัน (ด้านซ้าย) ท่ีพุ่งเข้าหาหมู่บ้านเซ็นทรัลวานา (ผู้ร้องเรียน) 
มาเช่ือมต่อกับปล่องระบายควันทางด้านหน้า (ถนนบางจาก) และต่อปลายปล่องระบายควันทางด้านหน้าให้มี
ความสูงเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ ๑ เมตร ช่วยให้กล่ินและควันเบาบางลงไม่ไปรบกวนบ้านข้างเคียง จึงทําให้เหตุ
รําคาญได้รับการแก้ไขแล้ว 

งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ๒.  เร่ืองร้องเรียนเดือนเมษายน จํานวน ๒ เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 ๒.๑ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากห้องซ้อมดนตรี I=B Hope 
 - ข้อเท็จจริง 
         ห้องซ้อมดนตรี I=B Hope ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี ๕๓/๑๒ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตําบลเชิงเนิน เจ้าของ
ห้องซ้อมดนตรียอมรับว่า ขณะซ้อมดนตรีจะเกิดเสียงดังและความส่ันสะเทือนจากการเล่นเคร่ืองดนตรี เป็นเหตุ
ให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญตามท่ีประชาชนร้องเรียนจริง 
เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองห้องซ้อมดนตรีติดแผ่นฟองน้ําซับเสียงความหนา ๒ นิ้ว เพ่ิมบนผนัง
กําแพง ๒ ด้าน (ด้านท่ีติดกับบ้านข้างเคียง) เพ่ือช่วยลดแรงส่ันสะเทือนและเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง และให้
ปูใยแก้วความหนา ๘ นิ้ว จํานวน ๒ ช้ัน บนฝ้าเพดานหลังคา เพ่ือช่วยลดแรงส่ันสะเทือนและเสียงรบกวนบ้าน
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ข้างเคียง ภายใน ๗ วัน ซ่ึงเจ้าของ/ผู้ครอบครองห้องซ้อมดนตรีดังกล่าวได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงทําให้เหตุ
รําคาญได้รับการแก้ไขแล้ว 
 ๒.๒ กรณีคุณพรพิมล โกสิทธ์ิ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ๑/๑๓๗ ซอย ๔ ถนนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากน้ํา ได้รับ
ความเดือดร้อนจากน้ําเสียของบ้านเช่าข้างเคียงไหลมาบนถนนทําให้เกิดความสกปรกและส่งกล่ินเหม็นรบกวน 
 - ข้อเท็จจริง 
         บ้านเช่า ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี ๑/๗๓ ซอย ๔ ถนนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากน้ํา ผู้เช่าประกอบอาชีพขายข้าวแกง 
ซ่ึงมีการปรุงอาหารท่ีบ้านก่อนนําไปขาย จึงทําให้บริเวณด้านข้างบ้านเช่ามีน้ําเสียจากการล้างภาชนะไหลนองมา
บนถนนทําให้เกิดคราบสกปรกและกล่ินเหม็นรบกวน เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญตามท่ีประชาชน
ร้องเรียนจริง 
เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้เจ้าของบ้านเช่า แก้ไขเหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้นโดยการปิดช่องกําแพงท่ีปล่อยน้ําออกสู่ภายนอก 
สร้างอ่างล้างจานและต่อท่อระบายน้ําเสียมาท้ิงท่ีบ่อพักน้ําเสีย  
      ต่อมาเจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกคร้ังเพ่ือติดตามผล พบว่า เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านเช่า ได้
ดําเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวโดยการขุดบ่อพักน้ําเสียท่ีบริเวณด้านหน้าบ้านความลึกประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร 
สร้างอ่างล้างจานขนาด ๖๐ x ๑๐๐ x ๓๐ เซนติเมตร จํานวน ๑ อ่าง และต่อท่อระบายน้ําเสียมาท้ิงท่ีบ่อพักน้ํา
เสียดังกล่าวแทนการระบายออกทางด้านข้างกําแพง (ด้านท่ีติดถนนตรงข้ามบ้านผู้ร้องเรียน) จึงทําให้เหตุรําคาญ
ได้รับการแก้ไขแล้ว 

งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ๓.  เร่ืองร้องเรียนเดือนเมษายน จํานวน ๓ เร่ือง (ติดตามต่อ) 
 ๓.๑ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินควันและขี้เถ้าจากโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 
 - ข้อเท็จจริง 
         โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ว ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี ๐๖๙ ถนนหลักเมือง ตําบลท่าประดู่ ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิงในเตา
ต้มน้ํา (ผลิตไอน้ําสําหรับนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยว) ซ่ึงเช่ือมกับบ่อดักควันก่อนปล่อยควันท่ีเหลือจากการดักออกสู่
ภายนอกทางปล่องระบายควัน จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญตามท่ีประชาชนร้องเรียนได้ 
เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองโรงงาน ดําเนินการดังนี้ 

1. ให้เปล่ียนน้ําในบ่อดักควันจากเดิมประมาณ ๑ - ๒ เดือน/คร้ัง  
เป็น ๒ คร้ัง/เดือน  เพ่ือลดปริมาณควัน/ขี้เถ้าท่ีจะลอยออกสู่ภายนอก 
 ๒. ให้ลดปริมาณกองฟืนภายนอกอาคารให้ลดน้อยลงเพ่ือป้องกันความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยตามท่ี
ประชาชนข้างเคียงเกิดความกังวล ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะติดตามการปฏิบัติตามคําแนะนํามารายงานให้ทราบต่อไป 
 ๓.๒ กรณี นางสมสุข ขอบชิต อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ๐๑/๑ ซอย ๑๕ ถนนราษฎร์บํารุง ตําบลเนินพระ 
ได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็นและเสียงดังจากการเล้ียงสุนัขของบ้านข้างเคียง 
 - ข้อเท็จจริง 
         ฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน OSTEN-TRD.  ตั้งอยู่ภายในซอย ๑๕ ถนนราษฎร์บํารุง ตําบลเนินพระ เล้ียง
สุนัขประมาณ ๒๐ ตัว เพ่ือส่งประกวด ไม่ได้เล้ียงไว้เพ่ือจําหน่าย โดยอาบน้ําและทําความสะอาดกรงทุกวัน              
วันละ ๒ คร้ัง (เช้า-เย็น)  และจะเก็บมูลสุนัขมาตากทําปุ๋ย จากกิจกรรมดังกล่าวจึงอาจเป็นเหตุให้เกิดเสียงดัง  
และกล่ินเหม็นรบกวนผู้อาศัยใกล้เคียงได้ 
เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองฟาร์มสุนัข ให้เคล่ือนย้ายสุนัขออกจากพ้ืนท่ีหรือลดจํานวนการเล้ียง
สุนัขให้ลดน้อยลง เพ่ือช่วยลดเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียงและให้เปล่ียนบริเวณท่ีใช้ตากมูลสุนัขหรือนํามูลสุนัข
ไปใช้หมักทําปุ๋ยแทนการตาก เพ่ือช่วยลดกล่ินเหม็นไม่ให้ไปรบกวนบ้านข้างเคียง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะติดตามการ
ปฏิบัติตามคําแนะนํามารายงานให้ทราบต่อไป 
 ๓.๓ กรณีคุณพรนภา  โชคศิริวัฒนนุกูล ได้รับความเดือดร้อนจากร้านขายข้าวแกงสกปรก 
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 - ข้อเท็จจริง 
         ร้านข้าวแกง-ทอดมัน เจ๊หนุ่ย ริมถนนพจนกร หน้าบ้านพักอาศัยเลขท่ี ๐๔๑   ถนนพจนกร ตําบลท่า
ประดู่ จากการตรวจสอบพบมีการกองเศษวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจํานวนมากใกล้กับท่ีปรุงประกอบอาหาร และบริเวณ
เตาปรุงอาหารมีเศษอาหาร คราบไขมัน ติดอยู่เป็นจํานวนมาก ส่วนอ่ืนๆ ภายในร้าน เช่น พ้ืน ถังแช่อาหาร อ่าง
ล้างจาน มีคราบความสกปรกติดอยู่เป็นจํานวนมาก เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญตามท่ีประชาชน
ร้องเรียนจริง เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านข้าวแกงฯ ดําเนินการดังนี้ 
     ๑. ให้ทําความสะอาดสถานท่ีประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะทุกวัน และจัดหาท่ีท้ิงขยะ/เศษวัสดุ ให้
แยกออกจากบริเวณท่ีประกอบอาหาร 
     ๒. เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านข้าวแกงฯ ให้ติดตั้งถังดักไขมันตรงบริเวณท่ีล้างทํา
ความสะอาดภาชนะ ภายใน ๓๐วัน 
     ๓. เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งต่อเจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านข้าวแกงฯ ให้มาดําเนินการยื่นคําร้องขอใบอนุญาต
จําหน่ายอาหารฯ ภายหลังจากได้ปรับปรุง/แก้ไขตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะ
ติดตามการปฏิบัติตามคําแนะนํามารายงานให้ทราบต่อไป 
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โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนปลอดภัยไร้โรคติดต่อ 
กลุ่มเป้าหมาย  สามเณรท่ีบวชภาคฤดูร้อน 
สถานท่ีดําเนินงาน 1.วัดป่าประดู่ 
   2.วัดเนินพระ 
วันท่ีดําเนินงาน 1. วัดป่าประดู่ ดําเนินงานวันท่ี 17 เมษายน 2555 
   2. วัดเนินพระ ดําเนินงานวันท่ี 19 เมษายน 2555 
กิจกรรม  จัดฐานให้ความรู้ 4 ฐาน 
   ฐานท่ี 1 วิธีการล้างมือท่ีถูกวิธี 
   ฐานท่ี 2 วิธีการสวมหน้ากากอนามัยท่ีถูกวิธี 
   ฐานท่ี 3 เรียนรู้พืชสมุนไพรป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
   ฐานท่ี 4 เรียนรู้/สํารวจแหล่งเส่ียงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ผลการดําเนินงาน  
1. มีสามเณรเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 102 รูป 
  -วัดป่าประดู่ จํานวน 65 รูป 
  -วัดเนินพระ  จํานวน 37 รูป 
2. มี อสม.ร่วมเป็นแกนนําในการให้ความรู้แก่สามเณร จํานวน 5 คน 
3. เป็นการดําเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย ซ่ึงประกอบด้วย เทศบานครระยอง โรงพยาบาลระยอง อสม. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนสถาน  สามเณร และผู้ปกครอง 
 
กิจกรรมประกวดชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง 
กลุ่มเป้าหมาย         ชุมชนจํานวน  27  ชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินงาน  เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2555 
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กิจกรรมในการดําเนินงาน 
   1. สุ่มประเมิน/สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลาย 
       ในบ้านเปิดจํานวน 50 หลังคาเรือน/ชุมชน 
   2.ประเมินผลค่าHI,CI และตัดสินการประกวด 
วันดําเนินงาน  เดือนเมษายน 2555 (ตั้งแต่วันท่ี 23 – 30 เมษายน 2555) 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในดูแลบ้านเรือนของตนเอง 
       เพ่ือป้องกันโรคติดต่อนําโดยแมลง 
   2. เสริมสร้างศักยภาพและความเป็นผู้นําของทีมอสม. 
       ท่ีร่วมดําเนินงานกับเจ้าหน้าท่ี 
   3. เสริมการทํางานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีการช่วยเหลือเก้ือกูลในสังคมเมือง 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
1. การดําเนินงานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
   กิจกรรม 

•  วัดความดันโลหิต เจาะน้ําตาลท่ีปลายนิ้ว ช่ังน้ําหนัก วัดรอบเอว ประเมินค่า BMI 
•  คัดกรองโรคซึมเศร้า 

ผลการดําเนินงาน 
•  คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 29 ชุมชน  จํานวน 896 คน 
•  กลุ่มปกติ 773 คน 
•  กลุ่มเส่ียงเบาหวาน 37 คน 
•  กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง 86 คน 

2. โครงการ “อบรมสร้างสุขภาพที่ดีเพ่ือห่างไกลยาเสพติด” 
ตามแผนการดําเนินงานชุมชนเข้มแข็ง มุสลิมปากคลอง (1 เมษายน 2555) 
กิจกรรม 

•  อบรมให้ความรู้ เร่ือง พฤติกรรมสุขภาพ (อาหาร ออกกําลังกายอารมณ์ และอบายมุข) ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในชุมชนฯ 

•  คัดกรองสุขภาพ/โรคซึมเศร้า 
•  อบรมให้ความรู้/กิจกรรม เร่ืองยาเสพติด 

ผลการดําเนินงาน 
• เด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรม จํานวน 52 คน  

3. “โครงการคู่หูคู่หวาน” 
ตามแผนการดําเนินงานชุมชนเข้มแข็ง มุสลิมปากคลอง   (18 เมษายน 2555) 
กิจกรรม 

•  ประชุมติดตามผลการเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน คร้ังท่ี 3  
•  รับฟังปัญหาและให้คําแนะนําแก่ อสม.ผู้ดูแลผู้ป่วย 

ผลการดําเนินงาน 
• เจ้าหน้าท่ีและ อสม.ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนมุสลิม-ปากคลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง

พฤติกรรมสุขภาพและความรู้ในเร่ืองโรคเบาหวาน และนัดติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกันในเดือน 
พฤษภาคม 2555  
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งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
กิจกรรมติดตามเยี่ยมดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดท่ีบ้าน 
ผลการดําเนินงาน  
 มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดรายใหม่ ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 45 ราย สามารถติดตามเยี่ยมได้ 39 ราย  
 

โครงการตรวจสุขภาพประจําปีผู้สูงอายุ 
จํานวนผู้สูงอายุ 

⇐  ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ    จํานวน  92 คน 
⇐ ท่ีตรวจสุขภาพร่างกาย  จํานวน  86 ราย 
⇐ ท่ีตรวจสุขภาพช่องปาก  จํานวน  29 ราย 
⇐ ท่ีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จํานวน            22 ราย 
ผลตรวจสุขภาพ พบว่า  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.65 มีไขมันในเลือดสูง ร่วมกับโรคอ่ืน  
เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
 

โครงการ “สร้างแกนนําเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ” 
วันที่ 2  เมษายน  2555 

-  อบรมแกนนําผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน  10  คน 
-  ติดตามเยี่ยมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้าน จํานวน  7  ราย  
-  ส่งเสริมสุขภาพและให้คําแนะนําการดูแลตนเอง จํานวน  54 ราย 

งานสุขาภิบาลอาหาร 
 1. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)  , ตลาดเทศบาล 
2 (วัดลุ่ม), ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า)  
 2. ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะท่ีตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์)  
ตามตัวช้ีวัด 16 ข้อ  
  - ผ่านเกณฑ์ 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 87.50 
  - ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ซ่ึงได้รับการอนุโลม 1 ข้อ และอีก 1 ข้อ อยู่ระหว่างการจัดหา
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 3. ออกสุ่มตรวจเฝ้าระวังโรคอหิวาตกโรคบริเวณแพปลาในเขตเทศบาลนครระยอง ในน้ําดื่มน้ําใช้ผล
การตรวจไม่พบค่าคลอรีนอิสระ เจ้าหน้าท่ีได้แจกผงคลอรีน 60 % สําหรับผสมในน้ําและอธิบายวิธีการใส่ผง
คลอรีนเพ่ือให้สามารถฆ่าเช้ือโรคได้ จํานวน  4 แห่ง 
 4. ออกประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนํา แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครระยองท่ีเข้าข่าย
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
จํานวน 11 แห่ง  
 5. สํารวจและเชิญชวนสถานประกอบการจําหน่ายอาหารท่ีเปิดใหม่และท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
CFGT เข้าร่วมโครงการ จํานวน 10 ร้าน  มีร้านท่ีสนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จํานวน 2 ร้าน      
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะได้ตรวจประเมินด้านกายภาพและชีวภาพอีกคร้ัง 
 6. ออกตรวจประเมินส้วมสาธารณะคลินิกชุมชนอบอุ่นเพ่ือส่งเข้าประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีประจําปี 
2555 ระดับจังหวัด ผลการตรวจประเมินส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มีต้องแก้ไข ดังนี้  ก๊อกน้ําชํารุด ถังขยะไม่มีฝาปิด 
ห้องน้ําคนพิการไม่มีออด ไม่มีสบู่ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ 
 7. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารโดยการออกสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อหมู เพ่ือส่งตรวจหาสารเร่ง    
เนื้อแดง ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 ชลบุรี  ในเขตเทศบาลฯ ดังนี้ 
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    - ตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม)   จํานวน       3 ราย    
    - ตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)   จํานวน       3 ราย 
    - ห้าง Big C ระยอง   จํานวน              1 ราย 
    - ห้าง Lotus    จํานวน                  1 ราย 
 8. ออกตรวจสถานประกอบการจําหน่ายอาหารด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมร่วมกับงานสถาน
ประกอบการและเหตุรําคาญ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กรณีเร่ืองร้องเรียนร้านอาหารไม่สะอาด 
จํานวน 1 แห่ง เจ้าหน้าท่ีได้ให้คําแนะนําแก้ไขให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค  

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
1. กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือนเมษายน 2555 
   วันท่ี 18 เมษายน 2555  ณ  ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 
 -  ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน 292  คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 
 -  ไม่ได้จ่ายเงินค่าป่วยการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน2555 
      เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนเงินจากสํานักการสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
 2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง 
 -  ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน 28  คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน 3,747 ราย จําแนกรายศูนย์บริการ
สาธารณสุข ดังนี้ 
 ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน  2,670 ราย คิดเป็นร้อยละ  71.26 
  ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน   348 ราย คิดเป็นร้อยละ   9.29 
 ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน   729 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.45 
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
 ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,524 ราย นอกเขต 146  ราย 
  ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 341 ราย นอกเขต    7   ราย 
 ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 700 ราย นอกเขต  29   ราย 
  รวม  ในเขต 3,565 ราย นอกเขต 182 ราย 
  คิดเป็นร้อยละ ในเขต 95.14  นอกเขต  4.85 
3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ 

ประเภท 
การให้บริการ 

คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ เนินพระ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 1,135 42.51 210 60.35 295 40.47 
คลินิกโรคเร้ือรัง 429 16.07 - - 26 3.57 
คลินิกเด็กดี 92 3.54 29 8.33 71 9.74 
ทันตกรรม 216 8.09 - - - - 
วางแผนครอบครัว 10 0.37 11 3.16 109 14.95 
ทําแผล+ฉีดยา 615 23.03 87 25.00 129 17.69 
อ่ืน ๆ 173 6.48 11 3.16 99 13.58 

รวม 2,670  348  729  
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4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

ประเภท 
สิทธิการรักษา 

คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ เนินพระ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
สิทธิ 30 บาท 1,732 77.92 247 70.98 585 80.25 
สิทธิประกันสังคม 233 10.51 45 12.93 77 10.56 
สิทธิข้าราชการ 167 8.39 12 3.45 39 5.35 
สิทธิอ่ืนๆ 20 3.18 44 12.64 28 3.84 

รวม 2,152  348  729  
 

 
 

โครงการพิเศษ 
ประจําเดือนเมษายน 2555 

 

ช่ือโครงการ โครงการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยองเทศบาล 
วันดําเนินงาน วันเสาร์ท่ี 12 เมษายน 2555 
สถานท่ีดําเนินงาน คลินิกชุมชนอบอุ่น 
วิธีดําเนินงาน 1. ตรวจวัดความดันโลหิต 
  2. ตรวจวัดสายตาด้วย E-chart 
  3. ตรวจตาด้วยเคร่ืองถ่ายจอภาพ 
  4. ให้สุขศึกษา 
ผลการดําเนินงาน   1.  มีผู้มารับบริการตรวจตา จํานวน 147 คน 
   2.  รอการอ่านผลการตรวจจากจักษุแพทย์ รพ.ระยอง  
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กองการศึกษา 
1. ฝ่ายบริหาร 
* งานวางแผนบุคคลและทะเบียน ฯ 
 - รายงานการเปล่ียนแปลงฯ             จํานวน    17  ราย 
* งานการเจ้าหน้าที่ 
 - จัดทําข้อมูลเล่ือนขั้นเงินเดือน จํานวน  234  ราย  
 - จัดทําข้อมูลประกอบโบนัส        จํานวน  236  ราย 
 - รับเร่ืองรายการ โอน-ย้าย   จํานวน    14  ราย 
* งานโรงเรียน/ การศึกษาปฐมวัย  
 - แผนเบิกจ่ายเงินโรงเรียนไตรมาสท่ี 1-2  จํานวน     6  โรงเรียน   
 - ฎีกาเบิกจ่ายเงินของ ศพด.   จํานวน       16  ฉบับ 
* งานกิจการนักเรียน 
 - ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554  จํานวน  5,792  คน 
 - ข้อมูลเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2554  จํานวน     480  คน 

2. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
* งานแผนและโครงการ 
 - รวบรวมข้อมูลจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี 
 - รวบรวมข้อมูลจัดทํางบประมาณปี 2556 
* งานระบบสารสนเทศ 
 - จัดเก็บข้อมูลจัดทําวารสาร/ รายงานของกองการศึกษา 
* งานงบประมาณ  
 - จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินรายได้  จํานวน  77  ฎีกา  
 - จัดทําฎีกาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน   9  ฎีกา  
* งานธุรการ 
 - จัดทําเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน จํานวน  7  ฎีกา   

3. ฝ่ายส่งเสริม 
* งานกีฬาและนันทนาการ 
 - แข่งขันกีฬาประเพณีสงกรานต์ จํานวน  4  รายการ 
* งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 - เตรียมการเข้าค่ายเยาวชนระดับภาค (วันท่ี 30-31 พ.ค., วันท่ี 1 มิ.ย. 55) 
* งานกิจการศาสนา  
 - ประชุมร่วมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธอังคีรส (วันท่ี 5 พ.ค. 55 ณ สวนศรีเมือง)  
* งานห้องสมุด 
 - งานส่งเสริมการอ่าน , ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน   

4. หน่วยศึกษานิเทศก ์
* ประชุมร่วมกับเขตพ้ืนที่ - การขับเคล่ือนด้านการศึกษาจังหวัดระยองทิศทางเดียวกัน 
 1. หลักสูตรท้องถิ่น – สร้างธรรมาภิบาลในตัวเอง 
 2. หลักสูตรอาเซ่ียนศึกษา – ร.ร.ระยองวิทย์ น เป็นหลัก 
 3. การปลูกฝังด้านส่ิงแวดล้อม – รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
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* ประสานงานเครือข่ายของการศึกษา 
 1. สสวท. – อบรมครูแกนนําท่ี กทม. 
 2. คณะครุศาสตร์จุฬาฯ – การเตรียมอบรมครูทุกกลุ่มสาระ (ป.1 – ม.4) 
* จัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภายในเดือนพฤษภาคม  
 1. ครูระดับช้ันอนุบาล – 5 โรงเรียน  
 2. ครูช้ันเด็กเล็ก – 3 ศูนย์ 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

 - งานงบประมาณตามเทศบัญญัติ คือ  
  * งานติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียนอนุบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการใกล้แล้วเสร็จ  
  * งานซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1  อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ   
  * งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 ขณะนี้ยังไม่ได้เข้า
ดําเนินการเนื่องจากต้องจัดทําบล็อกตัวหนอน 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - ไม่มา 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 - สรุปแผนการปฏิบัติงานประจําปี และปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปีใหม่ และสรุปการประเมิน
ตนเองเพ่ือส่งกองการศึกษา  
 - ส่งคณะครูเข้าร่วมอบรม ของ สสวท. เม่ือวันท่ี 18 – 27 เมษายน 2555 จํานวน 12 คน  
 - วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 คณะครูมาทํางานเป็นวันแรก และรับมอบตัวนักเรียนท่ีเข้าใหม่ ตั้งแต่ช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6   สําหรับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 จะเปิดภาคเรียนในวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2555 และสําหรับช้ันเรียนอ่ืนจะเปิดภาคเรียนในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - เร่ืองปูกระเบ้ืองอาคารเรียน 2  จํานวน 11 ห้องเรียน ซ่ึงตรวจรับไปแล้วเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 
2555 ในส่วนทางเดินและบันไดทางโรงเรียนจะใช้งบประมาณของโรงเรียนในการจ้างเหมา และซ้ือวัสดุก่อสร้าง
ในการดําเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างใกล้แล้วเสร็จ 

 - มีการปรับเปล่ียนโซนการจัดห้องเรียนเดิม และปรับเปล่ียนครูประจําช้ันและระบบการบริหารงานใน
ทุกสายช้ัน คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน 

 - วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 คณะครูมาทํางานเป็นวันแรก มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนท่ี
เข้าใหม่ท้ังหมด ท่ีมาสมัครเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงเป็นการคัดกรองเบ้ืองต้น
เพ่ือจัดห้องเรียน ประกาศผลในวันพรุ่งนี้ และมอบตัวในรอบท่ีสอง ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555  

 - เร่ืองประกาศผลโอเน็ตท่ีสอบไปเม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2555 ท่ีผ่านมา ของโรงเรียนเทศบาลวัด
ลุ่มฯ ในปีการศึกษา 2554 ผลปรากฏว่าท้ัง 8 กลุ่มสาระ เราเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระเพ่ือเทียบกับปี 2553 ซ่ึงทุก
กลุ่มสาระนั้นคะแนน 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้น และมีอยู่ 5 กลุ่มสาระท่ีสูงกว่าระดับประเทศ คือภาษาไทย สังคม 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงถือว่าเป็นท่ีพอใจของคณะครูและผู้บริหาร  

 - เร่ืองการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เม่ือปีการศึกษาท่ีแล้ว 
จํานวน 124 คน ตอนนี้ยอดยังไม่นิ่งว่าไปเรียนท่ีไหนบ้าง ซ่ึงจะนําเรียนให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมคราวหน้า 
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 - เร่ืองห้องน้ําอนุบาล ซ่ึงปัจจุบันนี้นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ ไม่มีห้องน้ําเป็นของตัวเอง
ต้องใช้รวมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ซ่ึงได้เสนอในแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไว้ว่าจะทําการปรับปรุง
เพ่ิมเติมห้องน้ํา เร่ืองนี้มอบรองปลัดเทศบาล นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ ให้ประสานทางกองช่างให้ลงไปดูพ้ืนท่ี เพ่ือทํา
การก่อสร้างห้องน้ําเพ่ิมเติมให้เด็กนักเรียนใช้ได้อย่างสะดวกสบาย และมีเพียงพอแก่การใช้งาน  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 - ช่วงปิดภาคเรียนได้มีกิจกรรมท่ีทําร่วมกับเทศบาลหลายเร่ือง ได้แก่ ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครระยอง และนายกเทศมนตรีนครระยอง ในวันท่ี 4 เมษายน 2555 โดยให้คณะครูร่วมเดิน
รณรงค์ในคร้ังนี้ 
 - คณะครูไปร่วมพิธีวันจักรีท่ีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
 - วันท่ี 13 เมษายน 2555 ร่วมงานวันสงกรานต์  
 - วันท่ี 24 เมษายน 2555 ร่วมงานวันเทศบาล  
 - วันท่ี 28 เมษายน 2555 ท่ีผ่านมา โรงเรียนได้ไปร่วมก่อเจดีย์ทราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
 - วันท่ี 30 เมษายน 2555 – 9 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนมีการปรับพ้ืนฐานเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล
ขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.  
 - วันท่ี 7 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศก์ผู้ปกครองใหม่ 
 - วันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2555 คณะครูท้ังโรงเรียนอบรมจริยธรรม ณ วัดแหลมทอง ศรีราชา 
 - วันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2555  
 - รายงานจํานวนนักเรียนตามแผนประจําปีการศึกษา  2554 จํานวน 1,063 คน 39 ห้องเรียน ส่วน
ปีการศึกษา 2555 นี้  จํานวน 43 ห้องเรียน แยกเป็นระดับช้ันอนุบาล 7 ห้อง จํานวน 525 คน และใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 660คน  รวมในปีการศึกษา 2555 นี้มีนักเรียน
ท้ังส้ิน 1,185 คน 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนเข้าใหม่ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ในวันท่ี 30 เมษายน 2555 – 4 พฤษภาคม 2555 
 - จัดกิจกรรมเรียนปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ ในวันท่ี 8 – 11 พฤษภาคม 2555 ให้กับนักเรียนท้ัง
โรงเรียน  
 - เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555  

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 - การทําแผนชุมชน เดือน เมษายน 2555 จัดทําไปแล้วท้ังหมด 19 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเนินพระ 
ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนเรือนจํา, ชุมชนหลังวัดโขดฯ 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 - โครงการหน้าบ้านชวนมอง มีส่งประกวดท้ังหมด 16 หลัง ได้แก่ 
  * บ้านเลขท่ี 10/5 ถนนตากสินฯ ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ชุมชนสะพานราษฎร์ 
  * บ้านเลขท่ี 151/14 ถนนริมน้ํา ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ 
  * บ้านเลขท่ี 136/28  ถนนริมน้ํา  ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
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ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ 
  * บ้านเลขท่ี 59  ซอย2  ถนนสัมฤทธ์ิ  ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
ชุมชนสัมฤทธ์ิ 
  * บ้านเลขท่ี 233  ถนนปากน้ํา  ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
ชุมชนปากน้ํา 2 
  * บ้านเลขท่ี 002/2  ซอยหัวขวาดเหนือ  ถนนสุขุมวิท  ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง  ชุมชนพูนไฉ่ 
  * บ้านเลขท่ี 25/2  ซอยหัวขวาดเหนือ  ถนนสุขุมวิท  ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง  ชุมชนพูนไฉ่ 
  * บ้านเลขท่ี 64/1  ถนนเชิงเนิน  ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย 
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
-  กิจกรรมของผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2555 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
-  การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน 29 ชุมชน 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-  การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยฯ 

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือน เมษายน 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  เมษายน 2555) 

ยอดรับจํานํารวม 2,620 ราย จํานวนเงิน 68,955,800.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,508 ราย จํานวนเงิน 62,901,300.- บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 8,309 ราย จํานวนเงิน 212,133,090.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 2,018,645.75.- บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 222,945.- บาท 
 รวมรายรับ 2,241,590.75.- บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 309,491.04.- บาท 
 รายจ่ายประจํา 236,805.94.- บาท 
 รวมรายจ่าย 546,296.98.- บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,695,293.77.- บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 100,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 88,100,000.- บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก 11,900,000.- บาท 

 

 - สถานธนานุบาลจัดกิจกรรมเพ่ือระลึกถึงวันสถาปนา ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 โดยจัดอาหาร
และเคร่ืองดื่ม และแจกของท่ีระลึก ให้กับประชาชนท่ีมาใช้บริการ  
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 - มีหนังสือจากจังหวัดให้สถานธนานุบาล จัดทําเร่ืองเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ โดยให้จัด
กิจกรรมอย่างน้อย 5 โครงการ ท่ีประชุมเห็นควรว่าให้สถานธนานุบาลจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับกองสวัสดิการ
สังคม และรายงานให้จังหวัดทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

 - ธงประจําตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ท่ีประดับอยู่ตามท้องถนน หากไม่ได้ใช้งานแล้วให้เก็บ
ให้เรียบร้อย  
 - วันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 จะมีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง คร้ังแรก ในเวลา 10.00 น.    
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ซ่ึงสมัยแรกของปี 2555 ได้มีการประชุมไปแล้ว ซ่ึงการประชุมคร้ังแรกนี้จะเป็น
การเลือกประธานสภาเทศบาลนครระยอง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาร่วมประชุมด้วยในวันนั้น ให้สํานัก
ปลัดเทศบาลเตรียมร่างคําส่ังแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครระยองไว้เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม ส่วนใน
เร่ืองของญัตติต่าง ๆ ท่ีจะขอความเห็นชอบในสภาให้แต่ละส่วนราชการเตรียมเร่ืองไว้ให้พร้อม 
 - ให้ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง พิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้พิจารณาเร่ืองความเหมาะสม 
เร่ืองของความรับผิดชอบเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน ก่อนท่ีจะเซ็นช่ือรับรองในหนังสือรับรองเงินเดือนให้ ในกรณีท่ีมี
การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพ่ือใช้ประกอบในการกู้ยืมเงิน ท่ีประชุมเห็นควรให้สํานักการคลังเป็นผู้ออก
หนังสือรับรองเงินเดือน  
 - เร่ืองการจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับการซ้ือของ ซ่ึงพบว่ายังมีอีกหลายหน่วยงาน
ท่ียังดําเนินการล่าช้า เห็นควรว่าให้รีบดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว   
 - มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองย้ายมาดํารงตําแหน่ง คือ นายเสนีย์  จิตตเกษม ย้ายมาจากจังหวัด
ตรัง  ซ่ึงท่านได้ให้นโยบายไว้ 4 ข้อ คือ   
  1. เร่ืองการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง ใส่ใจ และถูกตามกฎหมาย หากมีกฎหมายเป็น
อุปสรรคก็ให้ลดขั้นตอน และให้ประกาศกําหนดให้ชัดเจน  
  2. เร่ืองการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานว่าถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ให้ท่ัวถึง 
  3. เร่ืองเทคโนโลยีลํ้าหน้า คือใช้เทคโนโลยีไอทีท่ีเหมาะสม  
  4. เร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อม เร่ืองมลภาวะและขยะมูลฝอย  

  ส่วนนโยบายเร่งด่วน คือ 
  1. เร่ืองสถานบริการ เน้นเร่ืองความถูกต้อง ระยะเวลาเปิด-ปิด ต้องตรงตามเวลา 
  2. เร่ืองภัยแล้งให้เตรียมการท้ังเร่ืองภาชนะใส่น้ํา และรถน้ําให้พร้อม  
  3. เร่ืองยาเสพติดให้ร่วมกันทําให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดสีขาว 
  4. เร่ืองผลผลิตตกต่ํา คือให้ช่วยกันแก้ปัญหา โดยให้ซ้ือผลผลิตของจังหวัดระยอง เช่น ทุเรียน 
เงาะ  
  ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยังเป็นห่วงเร่ืองการเรียนรู้ของเยาวชนในจังหวัดระยอง 
เกณฑ์การศึกษาท่ีวัดจากโอเน็ต ของจังหวัดระยองนั้นภาษาอังกฤษเฉล่ียท้ังจังหวัด ได้ 15 เปอร์เซ็นต์ จากร้อย
เปอร์เซ็นต์ 
  - เร่ืองเก่ียวกับการจะเข้าสู่สมาคมอาเซ่ียน ซ่ึงในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นปีเร่ิมต้น เราควรเรียนรู้
ภาษาจากประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซ่ียน อย่างน้อย 1 ภาษา  
  - เร่ืองการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลฉบับใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555         
ตั้งงบประมาณไว้ท่ีกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 500,000 บาท ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่    
ซ่ึงได้มีการประชุมคณะทํางานท่ีได้ดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์แล้ว และได้กําหนดปฏิทินในการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คร่าว ๆ ดังนี้ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คร้ังนี้เราจะมีการทําประชาคมแยกตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ซ่ึงมี ท้ังหมด 6 ด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา              
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ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านชุมชน และด้านการบริหารจัดการ ซ่ึงจะทําประชาคมด้านละคร่ึงวัน คาดว่าจะจัดขึ้นท่ี
โรงแรมในเขตเทศบาล โดยกําหนดวันประชุมในเบ้ืองต้น คือ วันท่ี 16 – 18 พฤษภาคม 2555 นี ้  

 - เทศบาลนครระยองก่อตั้งมาได้จะครบ 77 ปี ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2555 นี้ ตามท่ีสุขาภิบาลเมือง
ระยอง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครระยอง เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 จากการประชุมคราวท่ีแล้วท่ีประชุม
ได้มอบให้ผู้อํานวยการกองการศึกษาตั้งคณะทํางานขึ้นมา เพ่ือสืบค้นประวัติความเป็นมาของเทศบาลนคระยอง 
รวมท้ังรายละเอียดในการจัดตั้งคลินิกอบอุ่น ท่านนายกเทศมนตรีให้ดําเนินการจัดทําประวัติเทศบาลนครระยอง 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท่ีได้จัดทําเป็นรูปเล่ม แต่ต้องเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากเร่ืองจริง เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ทราบ
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครระยองว่ามีความเป็นมาอย่างไร และให้จัดทําพิพิธภัณฑ์เก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของเทศบาลนครระยอง โดยให้จัด ณ บริเวณห้องช้ันสองของอาคารห้องสมุด  
 
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
 
     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) 
                                หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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ผลการดําเนินงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – **  กุมภาพันธ์ 2555) 

ยอดรับจํานํารวม  ราย จํานวนเงิน  บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม  ราย จํานวนเงิน  บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ  ราย จํานวนเงิน  บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 2,295,205.- บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด  บาท 
 รวมรายรับ  บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน  บาท 
 รายจ่ายประจํา  บาท 
 รวมรายจ่าย  บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย  บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน  บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว  บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก  บาท 
 


