รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2555
วันที่ 5 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง
----------------------------------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.
30.
31.
32.
33.

นายวรวิทย์
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายมนตรี
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายเจตน์
นางศิวนันท์
นางสุนิสา
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
นายมนตรี
นายชณินทร์
นายรักษ์สิทธิ์
นายธนวัฒน์
นางสาวลักขณา
นางซ่อนกลิ่น
นายธีรนิติ
นางผ่องศรี
นายดุสิต
นางสายสุนีย์
นางกรชวัล
นางสาวอรุณรัตน์
นายชาคริต
นางสาวกนก
นางสาวกัลยรัชต์
นางสาวฐปนีย์
นางกุลยา

ศุภโชคชัย
ดุษฎีวงษ์กําจร
เจริญรัตน์
นันตติกูล
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
ศรีสุขโข
กุลจิรชัยวัฒน์
ร่มรื่น
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
สิริทัตสุนทร
บรรจงอักษร
เจริญหิรัญ
พ้นชั่ว
คุนรี
ชูเชิด
ศรีไผทสมันต์
ปิยะยาตัง
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
เอี่ยมสําอาง
อารีรักษ์
ธันยสหพงศ์
โสภณ
กุลรัตน์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
เจ้าพนักงานธุรการ
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายมานพ
นายวิชิต
นายธนิต
นางกิ่งแก้ว
นางสาวอารี
นางพรทิพย์

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
อังควินิจวงศ์
ถนอมถิ่น
แดงอุทัย
เวชกามา

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล
บ้านปากคลอง
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาล
นครระยอง

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
- รับโอนพนักงานเทศบาล คือ นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ พนักงานเทศบาล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย
อํานวยการ ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) สังกัดฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านฉาง
มาดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6) สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง
- บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งานเทศบาล คื อ นางสาววิ นิ ต า สุ ว รรณประสิ ท ธิ์ วุ ฒิ ทั น ต
แพทยศาสตร์บัณฑิต ผู้ได้รับการคัดเลือกลําดับที่ 1 เป็นพนักงานเทศบาล ในตําแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับ 4
งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และการพยาบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง
- สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลขอรายงานการเปรี ย บเที ย บราคาค่ า จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย จาก
สํานักงานองค์การทหารผ่านศึก จํานวน 3 แห่ง ถึงข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบกับการจ้างเจ้าหน้าที่เทศกิจที่จะเข้า
ไปดูแลรักษาความสงบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้
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จ้างสํานักงานรักษาความปลอดภัยจากองค์การทหารผ่านศึก
ข้อดี
1. ด้านการบริหารจัดการ
- การตรวจสอบ /ควบคุมกํากับ/ติดตาม มีผู้รับผิดชอบโดยตรงค่อนข้างเข้มแข็ง
2. ด้านคุณภาพงาน
- มีความน่าเชื่อถือ
- อาคาร/ สถานที่ได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย (ในอนาคต)
1. ด้านงบประมาณ
- ราคาค่าจ้างค่อนข้างสูง มีการเสนอขึ้นราคาทุกปี (เสนอค่าจ้างรวมค่าบริหารจัดการ ค่าหัวหน้าควบคุมงาน/
ค่าวัสดุ อุปกรณ์)
2. ด้านประสิทธิภาพ
- มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ รภป. บ่อย และผู้รับจ้างไม่ชี้แจงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ปล่อยให้เป็นภาระของ
ผู้ควบคุมงาน
- การปฏิบัติตน /การปฏิบัติงานของพนักงานกลมกลืนไปกับข้าราชการ
- ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมประสิทธิภาพยังไม่เป็นไปตามความต้องการของเทศบาล
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จ้างเจ้าหน้าที่เทศกิจรักษาความปลอดภัย
ข้อดี
1. ด้านงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายในภาพรวมต่ํากว่าองค์การทหารผ่านศึกค่อนข้างมาก
2. ด้านการบริหารจัดการ
- อยู่ภายใต้การกํากับของเทศบาลแบบเบ็ดเสร็จ
- สามารถปรับลดอัตราลังให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่/อาคารที่รักษาความปลอดภัย
3. ด้านประสิทธิภาพ
- มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามความต้องการของ
เทศบาล

ข้อเสีย (ในอนาคต)
1. ด้านงบประมาณ (ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)
- ด้านบุคลากร (ใกล้ 40%)
- รับผิดชอบเงินประกันสังคม 10%
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
- เงินโบนัส
2. ด้านบริหารจัดการ
- จัดทํากรอบอัตรากําลังรองรับการจ้าง
- ใช้ระยะเวลาในการสรรหา
- คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับงานค่อนข้างยาก
3. ด้านประสิทธิภาพ
- การฝึก ความมีระเบียบ วินัย ค่อนข้างน้อย
- ผลการปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเทศบาล
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การจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด
ข้อดี
1. ด้านงบประมาณ (ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น)
- เงินประกันสังคม (10%)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
2. ด้านการบริหารจัดการ
- การตรวจสอบ /ควบคุมกํากับ/ติดตาม มีผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานของเทศบาล
3. ด้านคุณภาพงาน
- มีการแข่งขันสูง/มีผู้เสนอราคามากราย
- เทศบาลฯ สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ
- มีสัญญาจ้างเป็นเครื่องมือกํากับด้านคุณภาพ /อํานาจต่อรอง
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ข้อเสีย (ในอนาคต)
1. ด้านงบประมาณ
- ราคาค่าจ้างค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอค่าจ้างรวมค่าบริหารจัดการ ( ค่าควบคุมงาน /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย /
ค่ากําไร/เงินประกันสังคม/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ ค่า โอ ที)
2. ด้านประสิทธิภาพ
- พนักงานลาออกบ่อยมาก
- การปฏิบัติตน /การปฏิบัติงานของพนักงานกลมกลืนไปกับข้าราชการ
- ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างค่อนข้างยาก /ล่าช้า
- ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมประสิทธิภาพยังไม่เป็นไปตามความต้องการของเทศบาล
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การจ้างพนักงานจ้างทําความสะอาด
ข้อดี
1. ด้านงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายในภาพรวมต่ํากว่าจ้างเอกชน
2. ด้านการบริหารจัดการ
- ภายใต้การกํากับดูแลของเทศบาลแบบเบ็ดเสร็จ
3. ด้านประสิทธิภาพ
- มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลผลการปฏิบัติงานอาจเป็นไปตามความต้องการ
ของเทศบาล

ข้อเสีย (ในอนาคต)
1. ด้านงบประมาณ (ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)
- ด้านบุคลากร (ใกล้ 40%)
- รับผิดชอบเงินประกันสังคม 10%
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เกี่ยวกับการทําความสะอาด (มีราคาสูงขึ้นทุกปี)
- ค่าโอ ที
- เงินโบนัส
2. ด้านบริหารจัดการ
- จัดทํากรอบอัตรากําลังรองรับการจ้าง
- ใช้ระยะเวลาในการสรรหา
- คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับงานค่อนข้างยาก
- ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลค่อนข้างยาก (ขาด/ลา/มาสาย/หาคนแทน/เกี่ยงกัน)
- เพิ่มภาระงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจํา
3. ด้านประสิทธิภาพ
- การคัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ/แหล่งจัดหาอยู่นอกพื้นที่ต้องใช้เวลาติดต่อ/ ประสานงาน / ต้อง
ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ และใช้ระยะเวลา
- ความชํานาญในการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ
- ผลการปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเทศบาล
- การปฏิบัติตน /การปฏิบัติงานของพนักงานกลมกลืนไปกับข้าราชการ
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องการยกเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสํานักงานองค์การทหาร
ผ่านศึก โดยให้เตรียมการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ้างเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปทําหน้าที่รักษาความสงบแทน
และให้สํานักปลัดเทศบาลประชุมร่วมกับแต่ละหน่วยงานทีจ่ ะจัดจ้างทําความสะอาด เพื่อกําหนดรายละเอียด (TOR)
ให้ชัดเจนเพื่อจัดตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. 2556

-91. ฝ่ายอํานวยการ
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 93,727 บาท รายจ่าย 88,838.68 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 7 ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 3 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 7 ราย
2.1.6 จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 34 ป้าย
2.1.7 ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 27 แห่ง
2.1.8 งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 3 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน 3 ราย
2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 11 ครั้ง
- งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 117 ครั้ง
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.1 งานธุรการ มีคณะศึกษาดูงาน 21 คณะ จํานวน 2,024 คน
3.2 งานการเจ้าหน้าที่
-พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
-พนักงานเทศบาล ลาออก
-ลูกจ้างประจําลาออก
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
-พนักงานจ้างลาออก
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
-แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

2 คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
- คน
5 คน
7 คน
- คน
- คน
- คน

-10อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
137 คน
* ลูกจ้างประจํา
42 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
256 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 125 คน
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- เรื่องนี้มอบสํานักปลัดเทศบาลหารือกับรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ซึ่งจะมีการนัด
ประชุมกันในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะนํารายงานท่านนายกเทศมนตรีให้ทราบ
- ประชุมเตรียมการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปัจจุบันการแบ่งเขตยังไม่ลงตัว ติดอยู่
ที่เขตอําเภอแกลง ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาในการเลือกตั้งออกไปอีก 45 วัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ขอให้เทศบาลเตรียมพร้อมในการสรรหากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ กรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้ง จํานวน 7 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน ส่วนเรื่องอนุกรรมการประจําเขต
เลือกตั้ง ก็จะมีอนุกรรมการเขตเลือกตั้งละ 3 คน ผู้ช่วยอนุกรรมการเขตเลือกตั้งละ 3 คน เจ้าหน้าที่ประจําเขต
เลือกตั้ง จํานวน 21 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน
- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการเน้นย้ํา
1. เรื่องการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ถูกต้อง ใส่ใจ และถูกตามกฎหมาย หากมีกฎหมายเป็น
อุปสรรคก็ให้ลดขั้นตอน และให้ประกาศกําหนดให้ชัดเจน
2. เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานว่าถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ให้ทั่วถึง คือ ขอให้มีน้ํา
ไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก
3. เรื่องเทคโนโลยีล้ําหน้า คือใช้เทคโนโลยีไอทีที่เหมาะสม คือต้องนํามาใช้ให้มากขึ้น
4. เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยต้องการให้ทุกหน่วยงานปลูกต้นไม้
- มีโครงการการบําบัดทุกข์บํารุงสุขโดยเน้นหนึ่งตําบล หมู่บ้านละ 15 หลัง โดยให้ลงลึกแต่ละครัวเรือน
เอาเรื่องรายรับรายจ่ายมาจับลงลึกปัญหา เพื่อมุ่งแก้ปัญหา และนําปัญหามาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาให้ลดน้อยลง
- การประชุมความมั่นคง ผู้ว่าได้สั่งการมาว่า
1. ให้หาข่าวการเคลื่อนไหวของบุคคลต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายข่าว
2. ขจัดเงื่อนไขต่าง ๆ ความไม่สงบของการปฏิบัติงาน
3. การบูรณาการการทํางานร่วมกัน

-12กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- เรื่ อ งคั ด เลื อ กหั ว หน้ า ส่ วนการบริ หารเพื่ อเป็ น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาเทศบาล จะหมดวาระ ในวัน ที่ 7 กรกฎาคม
2555 ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลนครระยองครั้งที่ผ่านมา ได้มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองเพื่อ
เป็นตัวแทนในชุดนี้แล้ว ขอหารือที่ประชุมให้ที่ประชุมคัดเลือกหัวหน้าส่วนการบริหาร จํานวน 2 ท่าน เข้าร่วม
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มติที่ประชุม เห็นควรให้
1. นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น
2. นางชวนชม ใจชะอุ่ม
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง รวม 25 เรื่อง
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่นๆ รวม 61 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น 86 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 11 ครั้ง
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม 3 ครั้ง
10. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม 1 ราย
งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือนพฤษภาคม 2555 ดังนี้
1. แจ้งเกิด
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
379 คน
2. แจ้งตาย
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
153 คน
3. ย้ายเข้า
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
144 คน
4. ย้ายออก
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
463 คน
5. ทําบัตรประชาชน
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
231 คน
6. ชําระภาษี
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
1,319 คน
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
320 คน
8. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ
213 คน
9. จดทะเบียนพาณิชย์
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
52 คน
10. รับโทรศัพท์สายนอก
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
380 คน
11. อื่น ๆ
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
208 คน
รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
3,862 คน

-13งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ครั้ง 12 เรื่อง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 25 ครั้ง 25 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 ครั้ง
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 7 แบนเนอร์

ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่
เรื่อง
ขั้นตอนการดําเนินการ
กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
1 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงาน
อยู่ในระหว่างการทํารายงานการ
15 มิ.ย.55
สอบสวนจับคดียาบ้า
ประชุมและอยู่ในระหว่างทํา สว.6
2 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาด
28 มิ.ย.55 รอบันทึก
เทศบันเทิง
อยู่ในระหว่างจัดส่งเอกสารเพื่อให้
ปากคํา
พยานให้ปากคํา
นางมณฑา,
2.2 เครื่องยนต์สูญหาย จํานวน 1 เครื่อง สรุปสํานวนการสอบสวนเสร็จ
12 มิ.ย.55 นางพลพิมล
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างให้
กรรมการ/ประธานกรรมการ
พิจารณา
3 คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
3.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นางวาสนา
เจริญผล และนายจิรเดช ผลพูล
ชําระเงิน 2,235,000 บาท
งานนิติการได้ทําหนังสือขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการออก
หมายบังคับคดี
คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
3.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู (บริเวณถนน อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ท่าบรรทุก)
อุทธรณ์
3.3 คดีนางโสภา พรานนท์สถิต (ฟ้องบุก คดีนี้นางโสภา ขอไกล่เกลี่ยโดย
รุกบริเวณสี่แยกออคิด)
ยินยอมยกที่ดินกว้าง 3.30-8.00
เมตร ให้เทศบาล ที่ดินส่วนที่เหลือ
จาก 3.30-8.00 เมตร ให้
เทศบาลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก
คดีนี้กองช่างได้ตรวจสอบแล้วแจ้ง
ว่าท่อระบายน้ําและรางระบายน้ํา
อยู่นอกระยะ 8 เมตร ไม่สามารถ
ดําเนินการตามข้อเสนอได้
-อยู่ในระหว่างทําหนังสือแจ้ง
อัยการจังหวัดระยอง

-14ลําดับที่

เรื่อง
3.4 คดีนายยุทธศาสตร์ ฉ่ําเมืองรักษ์
(ฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายบริเวณหน้า
ไปรษณีย์)

ขั้นตอนการดําเนินการ
กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ
คดีนี้ศาลจังหวัดระยองได้พิพากษา
ให้บริษัท ไอโออิประกันภัย จํากัด
และนายยุทธศาสตร์ ฉ่ําเมืองรักษ์
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจํานวนเงิน
154,900 บาท และค่าฤชาธรรม
เนียมให้เทศบาล
3.5 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ละเมิด คดีนี้เมื่อวันที่ 25 เม.ย.55 นางบัว
บริเวณซอยโชคดี
ศรี พวงศรีเจริญ ได้ยื่นฎีกาคํา
พิพากษา
-งานนิติการได้ทําหนังสือขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ฎีกา
และคัดค้านทุเลาการบังคับคดี
3.6 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซชีวภาพระเบิด อยู่ในระหว่างกําหนดค่าเสียหาย
ของกองช่าง
4 คดีปกครอง
4.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1 คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
กับพวก รวม 167 คน
ศาลปกครองระยอง
4.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง
คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
4.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา
(ตลาดวัดลุ่ม)
เทศบาลนครระยอง จัดทําคําให้การ
เพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่งอัยการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองระยอง
4.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาด แม่ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.55 ศาลปกครอง
แดง)
ระยองได้มีคําพิพากษาให้เทศบาล
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนถนนสุวรรณ
สิน และถนนโดยรอบภายใน 120
วัน นับแต่วันที่มีคําพิพากษา(ครบ
กําหนดวันที่ 27 ส.ค.55)
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ลําดับที่

เรื่อง

ข้อเท็จจริง

4.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออก อยู่ในระหว่างการนัดรังวัดเพื่อขอ
โฉนดที่ดินบริเวณ (ถนนราษฎร์-บํารุง ซอย ออก นสล. ของสํานักงานที่ดิน
15)
จังหวัดระยอง จํานวน 2 แปลง
(42 ไร่,10 ไร่) วันที่ 12 มิ.ย.55)
ยกเลิก 1 แปลง(20 ไร่) เนื่องจาก
พื้นที่เป็นแม่น้ําไม่สามารถรังวัดได้
5 การสอบสวนข้อเท็จจริง
5.1 น้ํามันรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน
อัตโนมัติน้ํามันหมด ในระหว่างเดินทาง
ไปราชการ
5.2 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร รวบรวมพยานเอกสารเสร็จแล้ว
ปุ๋ยอินทรีย์
และอยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.3 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคล
ออกแบบก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้อง
5.4 เทศบาลตําบลจอมพลเจ้าพระยา อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เจ้าพระยาในที่ดินของ บริษัทน้ําตาลล
ตะวันออก ในการนํางบประมาณของ
ข้าราชการไปดําเนินการในที่ดินเอกชน
งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม)
-ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม จํานวน 1 เรื่อง

กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ

29 เม.ย.55
26 มิ.ย.55
24 มิ.ย.55
27 มิ.ย.55

ประธาน
กรรมการให้
ถามเพิ่มเติม

-16งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
-ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 3 เรื่อง ตอบกลับมาแล้ว 1 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
เรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ
26 เม.ย.55 ติดตั้งสัญญาณwifi ไว้แต่ไม่มีสัญญาณ
กองวิชาการฯ
ตอบแล้ว
2 พ.ค.55
27 เม.ย.55 กลิ่นขยะเน่าเหม็นและสกปรก(ซอยข้าง สํานักการสาธารณสุขฯ
นปพ.)
27 เม.ย.55 ขอแจ้งยกเลิกจุดทิ้งขยะบริเวณซอยข้าง สํานักการสาธารณสุข
นปพ.

ยังไม่ได้ตอบ
ยังไม่ได้ตอบ

สํานักการคลัง
- รายรับเป็นไปตามปกติ คาดการณ์ว่าคงจะเป็นไปตามเป้าหมายประมาณการที่ตั้งไว้ และอาจมีเงินที่
สามารถนําไปตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนรายจ่าย ปรากฏว่าจากตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้มี
การประชุมกําหนดการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของงบประมาณปี พ.ศ. 2555 กับทุกส่วนราชการไปแล้ว ซึ่งอยู่
ในช่วงของการที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้
- เรื่องโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราขอทําความตกลง
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งผู้ว่าราชการได้อนุมัติให้ดําเนินการ แต่ยังมีขั้นตอนที่ยังจะต้องดําเนินการอีก
2 – 3 ขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควร คือในเรื่องของการสํารวจ และให้แต่ละท่านแจ้งความประสงค์โดยสมัครเข้า
ร่วมโครงการนี้ โดยให้กรอกรายละเอียดส่วนตัวของแต่ละคน ส่วนการจัดทํา MOU โดยกําหนดว่าจะทํา
สองแห่งก่อน คือโรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลสิริกิติ์ ซึ่งจะต้องมีการประสานกับทางโรงพยาบาลก่อน
หากสําเร็จจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน
- มี หนั ง สื อจากจั ง หวั ด ระยอง แจ้ ง ว่ า สํ า นั กงาน ปปช. จะกํ า หนดให้ มีการประชุ มโครงการสั มมนา
แนวทางในเรื่องของการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งต่อไปนี้ในโครงการก่อสร้างของ
ทางราชการนั้น จะต้องกําหนดให้คู่สัญญาจัดส่งงบการเงิน และรายงานการใช้จ่ายให้สรรพากร ให้สํานักงาน
ปปช. รับทราบ ซึ่งขั้นตอนคือต้องส่งผ่านเทศบาล และเทศบาลเป็นผู้รายงานในฐานะผู้ว่าจ้าง ซึ่งขั้นตอนตรงนี้
ยังไม่เกิดความชัดเจน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยกําหนดให้มีการจัดสัมมนากันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 ระหว่างเวลา 08.30 – 14.00 น. จะต้องแจ้งรายชื่อในวันนี้ ซึ่งทาง
สํานักการคลังมีคุณรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ และคุณเทิดศักดิ์ ลีลาศ เห็นควรว่าให้พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับ
หัวหน้าฝ่ายของกองการศึกษา จํานวน 1 คน ไปร่วมประชุมด้วย เนื่องจากในส่วนของกองการศึกษาจะมีในเรื่อง
ของการจัดจ้าง อยู่ในส่วนของเงินอุดหนุน สามารถนํามาปรับใช้ในเรื่องคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่จะต้องทําตรงนี้
กองช่าง
- โครงการก่ อ สร้ า งอาคารสํ า นั ก งานป้ อ งกั น เทศกิ จ และโรงเก็ บ พั ส ดุ อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ดําเนินการ
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บางจาก 3 ช่วง ดําเนินการไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบายน้ําถนนราษฎร์บํารุง ซอย 1 ดําเนินการไปแล้วประมาณ
90 เปอร์เซ็นต์
- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ดําเนินการไปแล้วประมาณ
30 เปอร์เซ็นต์
- โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-17- เรื่องผังการก่อสร้างตลาดแม่แดง ให้กองช่างหารือกับท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี
เพื่อออกแบบผังให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าแผงจะมีทั้งหมดประมาณ 300 แผง โดยประมาณ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 1 -25 พ.ค. 55
 ต่ออายุ
305 ราย
 รายใหม่
10 ราย
 รวมเงิน
123,390 บาท

-18งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 จํานวน 5 เรื่อง
1. เรื่องติดตามจากเดือนเมษายน จํานวน 2 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
 กรณี นางสมสุข ขอบชิต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 01/1 ซอย 15 ถนนราษฎร์บํารุง ตําบลเนินพระ
ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากการเลี้ยงสุนัขของบ้านข้างเคียง
 เจ้าของ/ผู้ครอบครองฟาร์มสุนัข ได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่โดยการเคลื่อนย้าย
สุนัขออกจากพื้นที่บางส่วน เพื่อช่วยลดเสียงดังรบกวน และเปลี่ยนบริเวณที่ใช้ตากมูลสุนัข (ใกล้บ้านผู้ร้องเรียน
ย้ายมาบริเวณพื้นที่โล่งทางด้านหลังซึ่งติดพื้นที่ว่างเปล่าแทน เพื่อช่วยลดกลิ่นเหม็นไม่ให้ไปรบกวนบ้านข้างเคียง
จึงทําให้เหตุรําคาญได้รับการแก้ไขแล้ว
 กรณีคุณพรนภา โชคศิริวัฒนนุกูล ได้รับความเดือดร้อนจากร้านขายข้าวแกงสกปรก
 เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านขายข้าวแกงดังกล่าว ได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
- ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร พร้อมทั้งทําความสะอาดบริเวณประกอบอาหาร ปล่องดูด
ควัน รวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ
- ปรับปรุงท่อ/รางระบายน้ําให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
- จัดสถานที่สําหรับวางเศษวัสดุ/ขยะที่ไม่ใช้แล้วเพื่อรอจําหน่ายต่อไป
- ต่อเติมบริเวณเตรียมวัตถุดิบและต่อเติมอ่างล้าง
 เหตุรําคาญได้รับการแก้ไขแล้ว
2. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
 กรณี นายเรวัตร กิ่งพยอม และนางกรรณิการ์ อภิทรัพย์ดํารง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29-31 ซอย
ศูนย์การค้าสาย 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลท่าประดู่ ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากร้านขายไข่ไก่สด
 เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านขายไข่ไก่สดดังกล่าว ได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
- ทาสีผนังกําแพงภายในร้านใหม่
- ทําความสะอาดพื้นและผนังด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อขจัดคราบสกปรกและกลิ่นเหม็น
- จัดหาภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิด เพื่อช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง
- ย้ายบริเวณวางแผงเปล่าเข้ามาภายในร้าน เพื่อช่วยลดกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง
- ปิดพัดลมเพดานตัวที่ติดอยู่ด้านหน้าร้านเพื่อลดการระบายกลิ่นอับชื้นภายในร้านออกมาภายนอก
 เหตุรําคาญได้รับการแก้ไขแล้ว
3. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 2 เรื่อง (ติดตามต่อ)
 กรณีนายสมภพ ตัณฑเกียรติ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 088 ถนนยมจินดา ตําบลท่าประดู่
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น ไอน้ํามัน และเสียงดังที่เกิดจากการทําขนม
เพื่อจําหน่ายจากบ้านเลขที่ 079 ถนนชุมพล ตําบลท่าประดู่
ข้อเท็จจริง/ข้อแนะนํา
เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายปิตินันต์ อักษร วิศวกรปฏิบัติการ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 พบว่า
1. บ้านเลขที่ดังกล่าวประกอบกิจการผลิตขนมปั้นสิบ โดยใช้กําลังแรงม้าเครื่องจักรรวม 4.26 แรงม้า
ประกอบด้วย เครื่องดูดควัน เตาก๊าซแอลพีจี เครื่องบรรจุขนม อย่างละ 1 เครื่อง คนงานหญิงจํานวน 6 คน ซึ่ง
ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

-192. เสียงดังจากการประกอบกิจการคาดว่า สาเหตุมาจากตัวมอเตอร์ดูดอากาศไม่ได้ศูนย์ (alignment)
ซึ่งเจ้าหน้าที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้กําชับให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครองร้านดังกล่าวแก้ไข โดยให้
ผู้ชํานาญมาแก้ไข
3. เรื่องกลิ่นจากการประกอบการ เจ้าหน้าที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง แนะนําให้เจ้าของ/
ผู้ครอบครองร้านดังกล่าวแก้ไข โดยใช้วิธีนําวัสดุดูดซับ เช่น ถ่านกัมมันต์ (carbon activated) มาดูดซับกลิ่น
น้ํามัน และ/หรือทําการเพิ่มความสูงของปล่องระบายของเครื่องดูดอากาศอีกไม่น้อยกว่า 3 เมตร
4. เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านดังกล่าวแจ้งว่า จะดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามคําแนะนําดังกล่าว
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามผลการปฏิบัติตามคําแนะนําดังกล่าวมารายงานให้ทราบ
ต่อไป
 กรณีประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นและแมลงวัน
จากการเลี้ยงเป็ดของบ้านข้างเคียงภายในซอยรวมมิตร
ข้อเท็จจริง/ข้อแนะนํา
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 พบมีการทําฟาร์มเลี้ยงเป็ดจํานวน
2 ราย คือ ฟาร์มเลี้ยงของนายอภิรมย์ วิริยะสหกิจ และฟาร์มเลี้ยงของดต.ชัยณรงค์ เขียวหวาน ก่อให้เกิดกลิ่น
เหม็นและแมลงวันรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง จึงแนะนําให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองฟาร์มเลี้ยงเป็ด ดําเนินการดังนี้
- รายนายอภิรมย์ วิริยะสหกิจ ให้เก็บขยะและเศษอาหารภายในบริเวณที่เลี้ยงเป็ดให้สะอาด ภายใน
14 วัน เพื่อช่วยลดจํานวนแมลงวันที่มาตอมอาหารไม่ให้ไปรบกวนบ้านข้างเคียง และให้ใช้ EM ฉีดพ่นบริเวณที่
เลี้ยงเป็ดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยลดกลิ่นเหม็นรบกวน
- รายดต.ชัยณรงค์ เขียวหวาน ให้ใช้ EM ฉีดพ่นบริเวณที่เลี้ยงเป็ดทุกวัน เพื่อช่วยลดกลิ่นเหม็นและ
แมลงวันรบกวน
 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามผลการปฏิบัติตามคําแนะนําดังกล่าวมารายงานให้ทราบต่อไป

-20-
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-23- โครงการอบรมมั ค คุ เ ทศก์ ป่ า ชายเลน ประจํ า ปี ง บประมาณ 2555 นายธนิ ต อั ง ควิ นิ จ วงศ์
รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งผู้เข้าการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและป่าชายเลนและเยาวชนที่อยู่ภายในเขตบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 50 คน
- ได้ รับเกียรติจาก ประธานชมรมมั คคุเ ทศก์ จัง หวั ดตราด และประธานประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาชน จั ง หวั ด ตราด เป็ น วิ ท ยากร ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จริงอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้เป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์และในพื้นที่จริง
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศเขตเทศบาลนครระยอง อบจ.ระยอง ได้นํารถตรวจวัดคุณภาพอากาศมา
ติดตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครระยอง ณ บริเวณหน้าเทศบันเทิงพลาซ่า (หอนาฬิกา) ตั้งแต่วันที่ 21 – 31
พฤษภาคม 2555 ค่าที่ตรวจวัด จํานวน 7 ค่า ได้แก่
1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
5. ก๊าซโอโซน
6. ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
7. สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
สํ า หรั บ ผลการตรวจวั ด คุ ณภาพอากาศ สํ า นั กการสาธารณสุ ข ฯจะได้ ติ ด ตามและนํ า มาเผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนทราบต่อไป

-24-
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4.จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผลการดําเนินงาน
สนับสนุนและเพิ่มเครือข่ายในการเข้าถึงการใช้ถุงยางอนามัย
1.หน่วยงานราชการ จํานวน 5 แห่ง (ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระ,ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ํา,คลินิก
ชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง,ประชาสัมพันธ์ สํานักงานเทศบาลนครระยองและสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
ระยอง
2.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 แห่ง (ธนาคารออมสินสาขาระยอง, ธนาคารกสิกรไทยสาขาแหลมทอง,
ธนาคารกรุงไทยสาขาระยองและสาขาท่าประดู่)
- กิจกรรมประกวดชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลายในเขตเทศบาลนครระยอง
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนจํานวน 27 ชุมชน
ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2555
กิจกรรมในการดําเนินงาน
1. สุ่มประเมิน/สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย
ในบ้านเปิดจํานวน 50 หลังคาเรือน/ชุมชน
2.ประเมินผลค่าHI,CI และตัดสินการประกวด
วันดําเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 2555 (ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2555)

-27-

-28สรุปผลการดําเนินงาน
• ค่า HI < 10 จํานวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบางจาก, ชุมชนเรือนจํา
• ค่า HI 10 – 20 จํานวน 18 ชุมชน คือ ชุมชนสนามเป้า, ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชน
เนินพระ, ชุมชนริมน้ําท่าเกตุ, ชุมชนตากสิน, ชุมชนสวนวัดโขด, ชุมชนสะพานราษฎร์,
ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 2, ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย, ชุมชนชายกระป๋อม, ชุมชนปากคลอง,
ชุมชนหลังวัดโขด, ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 1, ชุมชนสองพี่น้อง, ชุมชนมุสลิมปากคลอง, ชุมชนสัมฤทธิ์,
ชุมชนทุ่งโตนด
• ค่า HI > 20 จํานวน 7 ชุมชน คือ ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนปากน้ํา 2, ชุมชนทางหลวงพูนไฉ่, ชุมชน
ก้นปึก, ชุมชนปากน้ํา 1, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนข้างอําเภอ
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 การนิเทศอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2555 จากทีมคณะกรรมการ
ของสํานักการสาธารณสุข จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมหลักเมือง
ผลการประเมิน
1. อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ประจําปี 2555
- คะแนนเต็ม 12 คะแนน
- คะแนนประเมินที่ได้รับ 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67
ถือว่าผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
2. การป้องกันและควบคุมโรคเลือดออก ปี 2555
- คะแนนเต็ม 27 คะแนน
- คะแนนประเมินที่ได้รับ 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.89
ถือว่าผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. การดําเนินงานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
กิจกรรม
• วัดความดันโลหิต เจาะน้ําตาลที่ปลายนิ้ว ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว ประเมินค่า BMI
• คัดกรองโรคซึมเศร้า
ผลการดําเนินงาน
• คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่เขต
เทศบาล 29 ชุมชน จํานวน 1,593 คน
- กลุ่มปกติ
1,284 คน
- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
22 คน
- กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
287 คน
2. รณรงค์เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 17 พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
• จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ /วัดความดันโลหิต ในสถานบริการฯ และ ตลาดสดสตาร์
• คัดกรองโรคซึมเศร้า
• จัดบอร์ดให้ความรู้ เรื่องโรคความดันโลหิตสูง
• โรคหั ว ใจ ฯลฯ บริ เ วณหน้ า สํ า นั ก งานเทศบาลนคร ระยอง ตลาดสดสตาร์
ศูนย์บริการสาธารณสุข
• ประชาสัมพันธ์/แจกแผ่นพับ รณรงค์ “กินรสจืด
• ยืดชีวิต”

-29ผลการดําเนินงาน
• ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดสตาร์ จํานวน 115 คน รับบริการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ พบมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 15 คน
3. โครงการอสม.น้อยมุสลิมปากคลองต้านภัยไข้เลือดออก
ตามแผนการดําเนินงานชุมชนเข้มแข็ง มุสลิมปากคลอง (12 พฤษภาคม 2555)
กิจกรรม
• อบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนฯ
• ฝึกปฏิบัติสํารวจลูกน้ํายุงลาย
ผลการดําเนินงาน
• เด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรม จํานวน 40 คน
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดที่บ้าน
ผลการดําเนินงานมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดรายใหม่
• ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 30 ราย
• สามารถติดตามเยี่ยมได้ 20 ราย
- ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในชุมชน เพื่อให้คําแนะนําการปฏิบัติตน ขณะตั้งครรภ์ โดยเจ้าหน้าที่
และเครือข่าย
 ค้นหาโดยเจ้าหน้าที่
จํานวน 3 คน
 ค้นหาโดย อสม.
จํานวน 5 คน
⇐ จากฐานทะเบียนโรงพยาบาลระยอง
จํานวน 10 คน
⇐ ติดตามเยี่ยมบ้านและให้คําแนะนําโดยเจ้าหน้าที่ จํานวน 5 คน
ค้นหา สํารวจคนพิการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- ค้นหา สํารวจคนพิการ
จํานวน 29 คน
- ให้คําแนะนําผู้พิการ
จํานวน 28 คน
- ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อขอหนังสือรับรองความพิการ
ด้านการเคลื่อนไหวจากแพทย์ จํานวน 1 คน
- ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ โดยเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน เพื่อประเมินการดําเนินกิจวัตร
ประจําวัน จํานวน 20 คน
งานสุขาภิบาลอาหาร
1. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล 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
- ไม่ ผ่านเกณฑ์ 2 ข้ อ ซึ่ ง ได้รับการอนุ โลม 1 ข้ อ และอี ก 1 ข้ อ อยู่ระหว่ างการปรั บปรุ ง
ซ่อมแซม

-303. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารโดยการออกสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อหมูเพื่อส่งตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง
และอาหารทะเลสดเพื่อตรวจหาสารโลหะหนัก ในเขตเทศบาลนครระยอง
โดยส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี ซึ่งจําแนกเป็น ดังนี้
- ตัวอย่างเนื้อหมู
จํานวน
10 ตัวอย่าง
- ตัวอย่างอาหารทะเลสด
จํานวน
3
ตัวอย่าง
4. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําดื่มจากตู้หยอดเหรียญ
เพื่อส่งตรวจหาเชื้อ Choliform Bacteria ณ โรงพยาบาลระยอง และสุ่มเก็บตัวอย่างตู้น้ําดื่มในโรงเรียนเพื่อส่ง
ตรวจหาสารโลหะหนัก จําแนกได้ดังนี้
- ตัวอย่างน้ําดื่มจากตู้หยอดเหรียญ
จํานวน 10 ตัวอย่าง
- ตัวอย่างตู้น้ําดื่มของโรงเรียน
จํานวน 3 ตัวอย่าง
5. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารโดยการออกสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน
6 ชนิด ในตลาดสดในเขตเทศบาลนครระยอง ดังนี้
- ตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)
จํานวน 180 ตัวอย่าง
- ตลาดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม)
จํานวน 84 ตัวอย่าง
- ตลาดสดหมอสาโรจน์ จํานวน 37 ตัวอย่าง
6. ตรวจประเมิ น ส้ วมสาธารณะคลิ นิ กชุ มชนอบอุ่ น เพื่อส่ ง เข้า ประกวดสุด ยอดส้วมแห่ง ปี ประจํ า ปี
2555 ระดับจังหวัด
7. รับลงทะเบียนแม้ค้าในตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)พร้อมถ่ายรูปประกอบการลงทะเบียน ตั้งแต่
วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) และขยาย
เวลารับลงทะเบียนต่อไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สํานักการสาธารณสุข ฯ
8. จัดทําฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ที่มาลงทะเบียน
9. ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการจําหน่ายอาหารรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ CFGT โดยการ
ตรวจประเมินด้านกายภาพและชีวภาพ จํานวน 13 ร้าน ดังนี้
- ร้านอาหาร
จํานวน 9 ร้าน ผ่านเกณฑ์ 8 ร้าน
- แผงลอยจําหน่ายอาหาร
จํานวน 4 ร้าน ผ่านเกณฑ์ 3 ร้าน
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
1. กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือนเมษายน 2555
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
- ผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน 285 คน
- จ่ายเงินค่าป่วยการ
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 255
จํานวน 297 คน
2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
- ผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน 25 คน

คิดเป็นร้อยละ 87.42
คิดเป็นร้อยละ91.10
คิดเป็นร้อยละ 78.12

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 3,747 ราย จําแนกรายศูนย์บริการ
สาธารณสุข ดังนี้
¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,346 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.18
¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 554 ราย
คิดเป็นร้อยละ 11.78
¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 801 ราย
คิดเป็นร้อยละ 17.04

-312. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น
ในเขต 3,220 ราย
¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา
ในเขต 554 ราย
¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ
ในเขต 779 ราย
รวม
ในเขต 4,553 ราย
คิดเป็นร้อยละ
ในเขต 96.85
3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ

4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา

นอกเขต 126 ราย
นอกเขต 0 ราย
นอกเขต 22 ราย
นอกเขต 148 ราย
นอกเขต 3.15
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กองการศึกษา
- การประชาคมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนฯ
- โครงการยกระดับครูตามแนวทางของ สสวท. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
• ระดับประถม-มัธยม อบรมที่กรุงเทพฯจัดโดย สสวท.
• ระดับอนุบาล 5 โรงเรียน อบรมที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ อบรมที่กองการศึกษา/ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวดระยอง จัดโดยท้องถิ่นจังหวัด
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ อบรมครูระดับประถมและมัธยมศึกษา
26-27 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง
1. การบูรณาการ ICT สู่การเรียนการสอน
2. การจัดทําแฟ้มสะสมงานอิเลกทรอนิคส์ของครูและนักเรียน
3. หลักการใช้ E-bookและผลิตสื่อโดย Power Point
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ TPCK เพื่อก้าวสู่สากล
- การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเรียนรู้ประชาคมอาเซี่ยน
1. จัดทําเนื้อหาเรื่องอาเซี่ยน ชั้นประถมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. การสอนบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆให้วิชาสังคมฯเป็นแกน
3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาเซี่ยน
4. จัดมุมอาเซี่ยนศึกษา เน้นกิจกรรมด้านภาษา อาหาร วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
- วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 การอบรมครูอนุบาลโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
1. การจัดทําโครงการสอนรายปี ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555
2. การปรับหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

-333. การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์เน้นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึง
ประสงค์)
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 อบรมครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ณ โรงเรียนนคร
ระยองฯ
1. มาตรฐานวิชาชีพครู/การยกระดับสมรรถนะครู/วินัยครู
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. การปรับหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษา
- โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก 30 อปท.
มีเยาวชนและครูผู้ควบคุม 1,060 คน ณ โรงแรมสตาร์ระยองและพื้นที่จัดกิจกรรม ประกอบด้วย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

วันที่ 1 มิถุนายน 2555

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา

-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
-พิธีเปิดค่ายเยาวชน
- พระมหาสมปองบรรยายฯ
- กิจกรรมค่ายนอกสถานที่
1. สวนสมุนไพรฯ
2. การนิคมอุตสาหกรรมฯ
3. ศูนย์การเรียนรู้ IRPC
4. โรงไฟฟ้า BLCP
5. อุทยานการเรียนรู้ห้องสมุดและป่าชายเลน
- กิจกรรมระดมความคิด/การนําเสนอผล
- พิธีมอบเกียรติบัตร
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- ทําการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโดยการปูอิฐตัวหนอน
- ศูนย์ สสวท. ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
ตารางการเยี่ยมชมศูนย์
1. วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 คณะดูงานจากเทศบาลตําบลโป่ง
๒. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะดูงานจากเทศบาลตําบลบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 อบรมครูระดับปฐมวัย คณะครูระดับปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา
อบรมเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” โดย ผอ.ชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 อบรมครูระดับประถมศึกษา คณะครูระดับประถมศึกษา โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ําและโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
อบรมเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน” โดย ผอ.ชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา
- วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555 อบรมพัฒนาครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
คณะครูระดับประถมศึกษา โดย คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ได้รับรางวัลชมเชยในการจัดโต๊ะหมู่บูชา และจัดให้มีการเวียนเทียน
และบําเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- ไม่มาประชุม
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- ขณะนี้โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด จํานวน 2,204 คน การสอบไปเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 คือ โรงเรียนระยองวิทยาคม 63 คน โรงเรียนวัดป่าประดู่ 84 คน โรงเรียนมัธยมตากสินมหาราช 91 คน

-36และโรงเรียนนครระยองวิทยาคม 54 คน นอกนั้นกระจายไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนบ้านค่าย มาบตา
พุดพันพิทยาคาร และมีสอบเข้าที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 คน โดยได้ระดับคะแนนดีเยี่ยม
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองในแต่ละสายชั้นไปเรียบร้อยแล้ว
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 จ่ายเงินโครงการค่าเรียนฟรี 15 ปี ไปแล้วเสร็จ
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- ท่อระบายน้ําฝั่งถนนชุมพลตลอดแนวชํารุดทําให้เกิดอุบัติ อยากให้กองช่างไปดําเนินการปิดฝาท่อให้
ใหม่เพื่อความปลอดภัย
- เรื่องแม่ค้าหลังโรงเรียนจอดขายขนมติดประตูวัดด้านข้างฝั่งถนนชุมพลทําให้ไม่สะดวกในการสัญจร
- ผู้รับจ้างที่ซ่อมแซมห้องน้ํา หน้าต่างกระจกในอาคาร 3 จะขอคืนเงินประกันสัญญา ซึ่งเขาได้เข้าไปทํา
การซ่อมแซมเมื่อวัน ศุกร์ที่ 1 มิถุ นายน 2555 เรื่องนี้อยากจะขอให้ทางโรงเรียนได้ทํา การตรวจสอบความ
เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทําเรื่องคืนเงินประกันสัญญา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- โรงเรียนเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลมี
จํานวน 21 ห้องเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 22 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,186 คน
คือ ในระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 630 คน ระดับชั้นอนุบาล จํานวน 556 คน
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองในทุกระดับชั้นเรียบร้อยแล้ว
- มีคณะศึกษาดูงานมาดูงานในโรงเรียน 2 คณะ ได้แก่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 จากเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ และวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จากสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
- มี ก ารอบรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น โดยพานั ก เรี ย นไปที่ วั ด แหลมทอง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- อบรมครูปฐมวัยที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 อบรมครูประถมศึกษาที่โรงแรมสตาร์
- เรื่องสุนัขจรจัดที่ชอบกัดผู้ปกครองในโรงเรียนให้สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยดําเนินการแก้ไข
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- รายงานจํานวนนักเรียนของโรงเรียน คือมีนักเรียนทั้งหมด 474 คน จํานวน 14 ห้องเรียน
- เรื่องการเทิดพระเกียรติ โดยจะทําเป็นป้ายไวนิลเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ สูงเท่ากับตึกอาคาร 2 สี
ชมพู สูงประมาณ 12 เมตร กว้าง 8 เมตร
- เรื่องรักการอ่าน ได้จัดทําพุทธสุภาษิต หรือสํานวนไทย ติดตามอาคารเรียนต่าง ๆ และส่งเสริมในเรื่อง
ของการรักการอ่าน
- วันที่ 14 มิถุนายน 2555 จะมีพิธีไหว้ครู และเปิดอาคารเรียนใหม่ ในเวลา 10.00 น.
- วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2555 จะพาครูไปอบรมโครงสร้างการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 10 มิถุนายน 2555 จะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การทําแผนชุมชน เดือน เมษายนและพฤษภาคม 2555 จัดทําเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด 29 ชุมชน
- โครงการฝึกอบรมอาชีพการทําขนมหวาน

-37- กิจกรรมของผู้สูงอายุ เดือนพฤษภาคม 2555
- จัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลนครระยอง โดยจัดกีฬาจากคณะกรรมการชุมชน 29 ชุมชน
สถานธนานุบาล
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
- จากการประชุมของอนุกรรมการจัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งได้ทําการ
ประชุมไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ งบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ
345,000 บาท แต่ว่าปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ดําเนินการเลย ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงสี่เดือนเท่านั้น ที่ประชุม
จึงพิจารณาว่าเห็นควรจะจัดกี่ครั้ง ซึ่งปีที่แล้วจัดทั้งปีคือจํานวน 8 ครั้ง ที่ประชุมจึงได้สรุปว่าให้จัดเขตละ 1 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1
เขต 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2555
บริเวณชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย
- ครั้งที่ 2
เขต 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
บริเวณ สนามกีฬา นปพ.
- ครั้งที่ 3
เขต 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2555
บริเวณตลาดโชคชัยรัตน์
ถนนราษฎร์บํารุง
- ครั้งที่ 4
เขต 4 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
บริเวณสี่แยกบางจาก
รูปแบบของการจัดงาน จะเป็นแบบตลาดนัดสัญจร โดยทีมงานของเทศบาลนครระยอง ซึ่งจะมีสินค้า
ราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องประชาชนได้ส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวสาร น้ําตาล น้ํามันพืช ไข่ไก่
ประเภทที่สองคือสินค้าที่จําหน่ายทั่วไป เช่น ของกินของใช้ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผลงานนักเรียนซึ่งจําหน่าย
โดยกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประเภทที่สามคืองานที่นําไปบริการฟรี และมีกิจกรรมการแสดงบน
เวทีต่าง ๆ เช่น เขต 1 จากโรงเรียนวัดลุ่มฯ, เขต 2 จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง, เขต 3 จากโรงเรียน
เทศบาลวั ดโขดฯ และโรงเรี ย นนครระยองวิ ทยาคม, เขต 4 จากโรงเรี ยนเทศบาลวัด ปากน้ํ า และเทศบาล
บ้านปากคลอง
- จากที่ได้มีการจัดให้มีการอบรมมัคคุเทศก์น้อยป่าชายเลน เทศบาลยังมีสถานที่ทางด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น พระพุทธอังคีรส วัดป่าประดู่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ควรจะจัดอบรมในเรื่องนี้ ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ มีคนมาศึกษาดูงานในจังหวัดระยองไม่น้อย หากเราจัด
ให้มีการอบรมมัคคุเทศก์น้อย โดนแบ่งเป็นโรงเรียนนั้น ๆ ให้รับผิดชอบไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าหลังจากที่
ได้มีการอบรมไปแล้วเชื่อว่าเด็กเขาจะมีความรักท้องถิ่น รักเมืองระยอง โดยหากมีหน่วยงานจากที่ต่าง ๆ มา
ศึกษาดูงานก็ให้มัคคุเทศก์น้อยของเราไปให้ความรู้กับเขา ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียน และเทศบาล
(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
ยอดไถ่ถอนรวม
ราย
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
ราย
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

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

-40รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

