
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 7/2555 

วันที่ 3 กรกฎาคม  2555 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
8. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
11. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
12. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
13. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
15. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
17. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
18. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

19. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

21. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นครระยองวิทยาคม 
23. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
24. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
25. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
26. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

27. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
28. นางสายสุนีย์ วาระสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
29. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
30. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
31. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
32. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
3. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา      (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน  2555 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 6/2555 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน  2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และติดตาม 
                     ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

สํานักปลัดเทศบาล 

 - เร่ืองการเตรียมความพร้อมในการจ้างเจ้าหน้าท่ีเทศกิจปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณ 
สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิกอบอุ่น ห้องสมุด สวนศรีเมือง และเจดีย์กลางน้ํา แทนเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยจากองค์การทหารผ่านศึกซ่ึงเทศบาลไม่ได้จ้างต่อ จะส้ินสุดสัญญาจ้างในวันท่ี 30 กันยายน 2555 
ทางสํานักปลัดเทศบาลได้หารือกับท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี และฝ่ายปกครอง เพ่ือร่วมกัน
วางแผนสรรหาเจ้าหน้าท่ีเทศกิจเข้ามาสอนงานเก่ียวกับภารกิจท่ีจะมอบหมาย ก่อนหมดสัญญาจ้างเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยหนึ่งเดือน ซ่ึงจะเร่ิมจ้างในเดือนกันยายน 2555   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
 - สําหรับวาระการประชุมในเดือนนี้มีการเพ่ิมวาระสืบเนื่องและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงดูแล้ว
จะครบถ้วนกับการประชุม ประกอบกับได้รับการแนะนําจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานในการให้เพ่ิม
วาระนี้ด้วย 
 - บรรจุแต่งตั้งนางจารุณี  น้อยเปรม วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับท่ี 40    
สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 159,698 บาท  รายจ่าย  106,329.74 บาท 
ฝ่ายปกครอง 
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
      - การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง 
และสวนศรีเมือง และภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
      - จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 
      - จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 
      - จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
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      - ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  * กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 2  ราย 
  * รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 2 ราย 
  * ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 4 ราย 
      - จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 28 ป้าย 
      - ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 28 แห่ง  
      - งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  * ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  5   ราย 
  * บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย  6 คร้ัง 
      - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 140  คร้ัง 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน 11  คณะ  จํานวน 576  คน 
- จัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2555  (เขต 1)  ณ บริเวณท่ีทําการศาลาชุมชนตีน

เนิน-เกาะหวาย ได้แก่ ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนชายกระป่อม, ชุมชนเรือนจํา,     
ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 1, ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 2, ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนศูนย์การค้า 

งานสารบรรณ   
- ลงรับหนังสือภายนอก ประจําเดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 681 เร่ือง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                     2 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                           - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน                    - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                               - คน 
- ลูกจ้างประจําลาออก                                                                    - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                1 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                     6 คน 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  (ตําแหน่งบริหาร)                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)     - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                              - คน 
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อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
      * พนักงานเทศบาล            139 คน 
      * ลูกจ้างประจํา                  42 คน 
      * พนักงานจ้างท่ัวไป           251 คน 
      * พนักงานจ้างตามภารกิจ     124 คน 

- อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2555 ณ วัดบ้านค่าย  
 
งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจําตัวประชาชน 
 

การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจําเดือน มิถุนายน 2555 
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รายงานการทําบัตร 
ประจําเดือน มิถุนายน 2555 

 
กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย  และเคเบิลทีวี 

1. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  รวม 23 เร่ือง 
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป  ของหน่วยงานอ่ืนๆ  รวม  60 เร่ือง 

   รวมท้ังส้ิน  83  เร่ือง 
3. กิจกรรมของเทศบาล  รวม    6  กิจกรรม 
4. อนุเคราะห์เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์  รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  รวม  11  คร้ัง   
5. ส่งข่าวให้ส่ือมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net  รวม  6  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  - ราย 

งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือนมิถุนายน 2555 ดังนี้ 
1. แจ้งเกิด   จํานวนผู้มาขอรับบริการ        385   คน 
2.  แจ้งตาย   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         153   คน 
3. ย้ายเข้า   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         144   คน 
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4. ย้ายออก   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         463   คน 
5. ทําบัตรประชาชน  จํานวนผู้มาขอรับบริการ         231   คน 
6. ชําระภาษี   จํานวนผู้มาขอรับบริการ       1,312   คน 
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ  จํานวนผู้มาขอรับบริการ         314   คน 
8. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ         213   คน 
9. จดทะเบียนพาณิชย์  จํานวนผู้มาขอรับบริการ           45   คน 
10. รับโทรศัพท์สายนอก  จํานวนผู้มาขอรับบริการ          365  คน 
11. อ่ืน ๆ    จํานวนผู้มาขอรับบริการ         201   คน 

                                          รวมผู้ใช้บริการท้ังส้ิน                  3,826   คน 

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 19 คร้ัง 19 เร่ือง 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  23 คร้ัง 23 เร่ือง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda  จํานวน 1 คร้ัง 
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ  จํานวน 3 แบนเนอร์ 

ฝ่ายนิติการ 
งานนิติการ 
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งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

- ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง  จํานวน 9 เร่ือง ตอบกลับมาแล้ว 9 เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สํานักการคลัง 

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน มิถุนายน 2555 

ประเภทรายรับ ประมาณการ รายรับจริง เปรียบเทียบกับประมาณการ 

1. รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 85,445,000 78,744,189.26 -6,700,810.74

2. รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือ
มอบให้ท้ังจํานวน 

168,450,000 168,918,143.76 468,143.76

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

รวมท้ังส้ิน 353,720,000 338,210,641.02 -15,509,358.98
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รายงานรายรับจริง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
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                       รายงานการคาดการณ์ รายรับจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -12-

 

รายละเอียดรายการ ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ณ 30 มิถุนายน 2555 

 

กองช่าง 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บางจาก  3 ช่วง ขณะนี้ดําเนินการไปแล้วประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนสหกรณ์ฝ่ังทิศใต้ ขณะนี้ดําเนินการไปแล้ว

ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยวางท่อพร้อมเทรางวีเสร็จ 1 ข้าง กําลังดําเนินการวางท่ออีกข้าง  
- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ขณะนี้ดําเนินการไปแล้ว

ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ 
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  ขณะนี้ดําเนินการไปแล้วประมาณ 

20 เปอร์เซ็นต์ 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ 
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งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ประจําเดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 7 เร่ือง 
1. เร่ืองติดตามจากเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
  * กรณีประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ ได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็นและแมลงวัน
จากการเล้ียงเป็ดของบ้านข้างเคียงภายในซอยรวมมิตร 
  * เจ้าของ/ผู้ครอบครองฟาร์มเล้ียงเป็ดท้ัง 2 ราย ได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ี
โดยการทําความสะอาด เก็บเศษอาหาร และเก็บขยะภายในบริเวณท่ีเล้ียงเป็ดออกจากพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก ทํา
ให้ปัญหากล่ินเหม็นและแมลงวันรบกวนบ้านข้างเคียงลดลง และใช้น้ําจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ฉีดพ่นบริเวณท่ี
เล้ียงเป็ด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ประชาชน ผู้ร้องเรียนยอมรับการแก้ไขเหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้น 
2. เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนมิถุนายน จํานวน 6 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
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ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

กราฟปริมาณขยะที่สามารถจัดเก็บได้ ประจําเดือนมิถุนายน 2555 
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สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  
แยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล 

ส้ินสุดลงแล้ว สําหรับกิจกรรม “แยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล” ภายใต้โครงการปฏิบัติการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง  โดยกิจกรรมดังกล่าวทําการรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันคัดแยกถุงพลาสติกและสะสม
แสตมป์เพ่ือแลกของรางวัล เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ซ่ึงกิจกรรมในคร้ังนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมท้ังส้ิน 589 ครัวเรือน 
สามารถรวบรวมขยะถุงพลาสติกได้ 6.9 ตัน ดังนี้   โซน A ชุมชนสมุทรเจดีย์  มี ผู้ ร่วมกิจกรรม  218 ราย 
 ปริมาณถุง  2.4   ตัน 
 โซน B ชุมชนสวนวัด      มีผู้ร่วมกิจกรรม  168 ราย  ปริมาณถุง  2.1   ตัน     
 โซน C ชุมชนพูนไฉ่       มีผู้ร่วมกิจกรรม    63 ราย  ปริมาณถุง  0.7   ตัน    
 โซน D ชุมชนชายกระป่อม  มีผู้ร่วมกิจกรรม 140 ราย ปริมาณถุง  1.7   ตัน    
                  สําหรับความมุ่งหวังของกิจกรรม“แยกถุง สะสมแสตมป์”นั้น  ไม่ได้อยู่แค่เพียงปริมาณ
ถุงพลาสติกท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงท่ีมีการสะสมแสตมป์เท่านั้น หากแต่อยู่ท่ีความยั่งยืนของโครงการฯ ท่ีถึงแม้จะไม่มี
ของรางวัลไปให้แล้ว ก็อยากให้ชุมชนยังคงให้ความร่วมมือช่วยคัดแยกขยะถุงพลาสติกด้วยจิตอาสากันอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
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สถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียน 
*พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 แห่ง 9 ราย ดังนี้ 
       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 11 ราย  
       - โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 7 ราย 
       - โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม จํานวน 3 ราย  
       - โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา จํานวน 2 ราย  
       - โรงเรียนอนุบาลระยอง จํานวน 1 ราย 
       - โรงเรียนกวงฮ้ัว จํานวน 4 ราย นอกจากนี้ยังตรวจคัดกรองพบผู้ป่วยสุกใสอีก 7 ราย 
       - โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กเล็ก จํานวน 2 ราย 
 

กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ลําดับ กิจกรรม ผลการ

ดําเนินงาน
(ครั้ง) 

1 ออกสอบสวนและควบคุมโรคบ้านผู้ป่วยและรัศมีโดยรอบตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค 52 

2 พ่นสารเคมีเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดโรคติดต่อโดยแมลงในวัด ศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียน 

20 

3 พ่นสารเคมีในตลาด สํานักงานของเทศบาลนครระยอง  5 

4 พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวแก่ ตามคําร้อง  18 
5 พ่นสารเคมีในชุมชน  10 
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กิจกรรมการให้ความรู้ด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแก่กลุ่มเส่ียงในสถานบริการ 
ผลการดําเนินงาน 
- ดําเนินงานให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยสถานบันเทิงแก่กลุ่มเส่ียงในร้านฟลอริดา  
       วันท่ี  19 มิถุนายน 2555 จํานวน  30 ราย 
- ดําเนินงานให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยสถานบันเทิงแก่กลุ่มเส่ียงในชุมชนก้นปึก 
      วันท่ี  22 มิถุนายน 2555 จํานวน  45 ราย 
      วันท่ี  25 มิถุนายน 2555  จํานวน  21 ราย 

กิจกรรมประกวดชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง 
กลุ่มเป้าหมาย         ชุมชนจํานวน  27  ชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินงาน   เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2555 
กิจกรรมในการดําเนินงาน 
  1. สุ่มประเมิน/สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลาย 
ในบ้านเปิดจํานวน 50 หลังคาเรือน/ชุมชน 
  2.ประเมินผลค่าHI,CI และตัดสินการประกวด 
วันดําเนินงาน   
  เดือนมิถุนายน 2555 (ตั้งแต่วันท่ี 11 – 19 มิถุนายน 2555) 

ผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับ ศสมช. 
จํานวนบ้าน 

ที่สํารวจ 
จํานวนบ้าน 
ที่พบลูกน้ํา 

ค่าHI 
จํานวนภาชนะ 

ที่สํารวจ 

จํานวน
ภาชนะ 

ที่พบลูกน้ํา 
ค่า CI 

1 สะพานราษฎร์ 50 2 4.00 117 2 1.71 
2 ศูนย์การค้า 50 2 4.00 99 3 3.03 
3 ตากสิน 50 3 6.00 119 3 2.52 
4 หลังวัดป่า 1 50 3 6.00 93 6 6.45 
5 ริมน้ํา 50 4 8.00 149 6 4.03 
6 สองพ่ีน้อง 50 4 8.00 158 4 2.53 
7 หลังวัดป่า 2 50 4 8.00 123 5 4.07 
8 ข้างอําเภอ 50 5 10.00 136 13 9.56 
9 เนินพระ 50 5 10.00 129 6 4.65 
10 ตีนเนิน 50 5 10.00 130 8 6.15 
11 เกาะกลอย 50 6 12.00 122 8 6.56 
12 ชายกระป๋อม 50 6 12.00 123 8 6.50 
13 บางจาก 50 7 14.00 115 15 13.04 
14 เรือนจํา 50 7 14.00 123 10 8.13 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

• ค่า HI < 10 จํานวน 7 ชุมชน คือ ชุมชนสะพานราษฎร์, ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนตากสินฯ, 
ชุมชนหลังวัดป่า 1, ชุมชนริมน้ําท่าเกตุ, ชุมชนสองพ่ีน้อง, ชุมชนหลังวัดป่า 2 

• ค่า HI 10 – 20 จํานวน 12 ชุมชน คือ ชุมชนข้างอําเภอทางไผ่, ชุมชนเนินพระ, ชุมชนตีนเนิน
เกาะหวาย, ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนชายกระป่อม, ชุมชนบางจาก, ชุมชนเรือนจํา, ชุมชนทุ่งโตนด, 
ชุมชนหลังวัดโขด, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนปากน้ํา2, ชุมชนสมุทรเจดีย์ 

• ค่า HI > 20 จํานวน 8 ชุมชน คือ ชุมชนก้นปึก, ชุมชนปากน้ํา 1, ชุมชนสวนวัดโขด, ชุมชนทาง
หลวงพูนไฉ่, ชุมชนมุสลิมปากคลอง,ชุมชนสนามเป้า, ชุมชนปากคลอง, ชุมชนสัมฤทธิ์  

กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 
• ผลการดําเนินงาน 

   วันท่ีดําเนินงาน วันท่ี 22 มิถุนายน 2555 
   จํานวนนักเรียน/โรงเรียนท่ีดําเนินงาน 
  -โรงเรียนวัดลุ่มฯ      ป.1 =  62 คน  , ป.6 =  102 คน  
  -โรงเรียนอารีย์วัฒนา  ป.1 =  88 คน  , ป.6 =  59 คน 
  -โรงเรียนวัดเนินพระ  ป.1 =  110 คน , ป.6 =  110 คน 
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กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการส่งรัก สานสายใย เด็กน้อยวัยใส เติบโตแข็งแรง 

1. ติดตามช่ังน้ําหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน ในเขตเทศบาลนครระยอง ไตรมาส ท่ี 3 ระหว่างเดือน 
เมษายน - มิถุนายน 2555 ดังนี้ 

1.1 เด็กท่ีช่ังน้ําหนักท้ังหมด   จํานวน 1,341 คน  
1.2 เด็กน้ําหนักปกติ จํานวน 1,166 คน คิดเป็นร้อยละ 86.95 
1.3 เด็กน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 
1.4 เด็กน้ําหนักมากกว่าเกณฑ์  จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 9.99 

  1.5 สนับสนุนเด็กน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ อายุ 6 เดือน – 5 ปี  จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
2. เฝ้าระวังและป้องกันการขาดสารไอโอดีน 

 2.1 สุ่มสํารวจการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ในครัวเรือนและให้ความรู้โภชนศึกษาแก่ประชาชน เขต
เทศบาลนครระยอง จํานวน 515 หลังคาเรือน 
    2.2 ครัวเรือนท่ีใช้เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
จํานวน 398 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.28  
 2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เร่ืองไอโอดีน แก่ประชาชนท่ีมารับบริการ  
โดยจัดนิทรรศการ วันไอโอดีนแห่งชาติ วันท่ี 25 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลนครระยอง 

- โครงการอนามัยวัยเรียนและเยาวชน 
1. อบรมฟ้ืนฟูความรู้แกนนําตรวจสุขภาพนักเรียน วันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมหลัก

เมือง มีแกน  นําเข้าร่วมอบรม จํานวน 25 คน 
  2. ประชุมครูอนามัยเพ่ือช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนประจําปีการศึกษา 2555 ใน
วันท่ี 5 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง มีครูอนามัยเข้าร่วมประชุม จํานวน  20 คน 

- โครงการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีบ้าน 
   1. อบรมเครือข่ายฯ (อผสก.) จํานวน 10 คน วันท่ี 11 มิถุนายน 2555  ณ ห้องประชุมหลักเมือง  

- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จํานวนประชาชนท่ีได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพท่ีบ้าน  

ท้ังหมด จํานวน 103 คน /104   คร้ัง 
1. เด็กอายุ 0-5 ปี                    จํานวน  26 คน 
2. หญิงตั้งครรภ์                      จํานวน   7  คน 
3. มารดาหลังคลอด                  จํานวน  26 คน 
4. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนท่ัวไป  จํานวน   3  คน 
5. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง           จํานวน 38/39 คน/คร้ัง 
6. ผู้สูงอายุ                          จํานวน  2 คน 
7. ผู้พิการ                           จํานวน 1 คน 

- กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
1. จัดอบรม แกนนํา เพ่ือนสอนเพ่ือน ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง อสม. ท่ี

เข้ารับการอบรม จํานวน 34 คน  
2. จัดประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือนของ อสม. ในวันท่ี 20มิถุนายน 2555  ณ ศาลาประชาคม   

เทศบาลนครระยอง จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 284 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.65 
 - จ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. เดือนเมษายน 2555 
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3. จัดกิจกรรมนิเทศงานใน ศสมช.รอบท่ี 2 /2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง จํานวนศสมช.ท่ีได้รับการ
นิเทศ 2 ศสมช. คือ  ศสมช. สวนวัดฯ และ ศสมช. ปากน้ํา 2  
  4. ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง ในวันท่ี 29 มิถุนายน 
2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง  

งานสุขาภิบาลอาหาร 
ประจําเดือน มิถุนายน 2555  
   1. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง ได้แก่  

* ตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)  
* ตลาดเทศบาล 2 (วัดลุ่มฯ)  
* ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า)  

2. ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะท่ีตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์) ตามตัวช้ีวัด 16 ข้อ   
ผ่านเกณฑ์ 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ซ่ึงได้รับ 
 การอนุโลม 1 ข้อ  และอีก 1 ข้อ อยู่ระหว่างจัดหาช่างผู้รับเหมาก่อสร้างเพ่ือจะดําเนินการประสาน 
กองช่างในการประเมินราคาปรับปรุง ซ่อมแซม 

3. คณะกรรมการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินส้วมสาธารณะคลินิกชุมชน
อบอุ่นเพ่ือคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 จังหวัดระยอง ผลการตรวจประเมินยังไม่ทราบ  

4. จัดกิจกรรมออกบูธให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้ประกอบการค้าในตลาดสดสตาร์ ภายใต้
โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดประเภทท่ี 2 ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 ณ ตลาดสดสตาร์  
     สรุปผลการอบรม ได้ดังนี ้
 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน 
 - ประเมินความรู้ความเข้าใจ ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 14.28 
ระดับความพึงพอใจมาก 3 ลําดับแรกได้แก่ 
   - ลําดับท่ี 1 เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้ม แจ่มใส มีความเป็นกันเอง คิดเป็นร้อยละ 87.67 
   - ลําดับท่ี 2 สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้จริง คิดเป็นร้อยละ 85.61 
   - ลําดับท่ี 3 มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 76.02 
ข้อเสนอแนะ 
   - ควรจัดอบรมทุกปี เพราะผู้ประกอบการจะได้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น มีผู้เสนอแนะจํานวน 8 ราย 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน 3,400 ราย จําแนกราย

ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
 ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น  จํานวน  2,358 ราย คิดเป็นร้อยละ  69.35 
  ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา  จํานวน   425 ราย คิดเป็นร้อยละ   12.50 
 ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ  จํานวน   617 ราย คิดเป็นร้อยละ   18.15 
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2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 

 ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น  ในเขต 1,714 ราย นอกเขต 644  ราย 
  ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา  ในเขต 409 ราย นอกเขต   16  ราย 
 ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 608 ราย นอกเขต     9  ราย 
  รวม   ในเขต 2,731 ราย นอกเขต 669 ราย 
  คิดเป็นร้อยละ  ในเขต 80.32  นอกเขต  19.68 

3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ 
ประเภท 

การให้บริการ 
คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ เนินพระ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 1,109 41.03 167 39.29 199 28.27 

คลินิกโรคเร้ือรัง 227 9.63 - - 124 17.61 

คลินิกฝากครรภ์ 1 0.04 - - - - 

คลินิกสุขภาพเด็กดี 79 3.35 141 33.18 55 7.81 

ทันตกรรม 245 10.39 - - - - 

วางแผนครอบครัว 5 0.21 10 2.36 42 5.97 

ทําแผล+ฉีดยา 633 26.85 39 9.18 56 7.95 

อ่ืน ๆ 59 2.50 68 16.00 228 32.39 

รวม 2,358 100 425 100 704 100 

 
4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 
ประเภท 

สิทธิการรักษา 
คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ เนินพระ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สิทธิ 30 บาท 2,861 78.92 276 64.94 479 77.63 

สิทธิประกันสังคม 304 12.89 26 6.11 58 9.40 

สิทธิข้าราชการ 186 7.89 5 1.18 36 5.83 

สิทธิอ่ืนๆ 7 0.30 118 27.77 44 7.14 

รวม 2,358 100 425 100 617 100 
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กองการศึกษา 

- วันท่ี 5-12 มิถุนายน 2555 เข้าค่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซ่ียน  
1) สาระความรู้ระดับประเทศท่ีดําเนินการภายในปี 2558 
2) สาระความรู้ระดับท้องถิ่นโดยมีกรอบแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3) สาระความรู้ระดับสถานศึกษาโดยการจัดทําหลักสูตรอาเซ่ียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- การประชุมด้านงบประมาณ ปี 2556 โดยมีผู้อํานวยการกองการศึกษา/หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ/
หัวหน้างานแผนฯ และผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดท้ัง 6 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อดังนี้ 

1) การจัดทํางบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 
2) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3) การเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4) การจัดหาพัสดุของสถานศึกษา 

- การพัฒนาสมรรถนะครูโดยเน้นด้านคุณธรรม ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
1) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
3) ด้านวินัยของข้าราชการครู 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

 - พิธีมอบทุนการศึกษา BLCP 
 - วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 ประชุมครูแกนนํา สสวท.ระดับปฐมวัย  

- วันท่ี  21  มิถุนายน  2555  คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลนครระยอง  
อบรมเร่ือง “จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู” โดย ผอ.ชวนชม ใจชะอุ่ม   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 

- วันท่ี 14 มิถุนายน 2555 กิจกรรมวันไหว้ครู 
- พิธีลงนามโครงการจัดตั้ง  “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว” ซ่ึงโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได้รับ

เลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวประจําจังหวัดระยอง ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 รองนายกเทศมนตรี
และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

- วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 ร่วมพิธีเปิด PTT GROUP 
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- วันท่ี 27 มิถุนายน 2555 กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ในงานวิชาการระดับภาค ปี
การศึกษา 2555 ซ่ึง ด.ญ.ทิพากร  เสืองาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาไทย  งานมหกรรมการศึกษาภาคตะวันออก  และได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป  

- วันท่ี 28 มิถุนายน 2555 โรงเรียนเข้าร่วมงานเทศบาลสัญจร 
- วันท่ี  29  มิถุนายน  2555 จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน   

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด พระเทพวราภรณ์     
(ท่านเจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม) 

- วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นํานักเรียนเป็นตัวแทน ทน.ระยอง แข่งขันคอมพิวเตอร์ในงานวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ได้อันดับ ๑ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกไปแข่งในงานวิชาการระดับประเทศ คือ 
ด.ญ. ศิวนาฏ  เท่ียงตรง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   

- วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู, ทําบุญโรงเรียนประจําปี และจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- ดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้น ๒ เร่ือง 
          * เปิดประตูสู่อาเซ่ียน 
          * การจัดการ 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันท่ี 10 มิถุนายน  2555  ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555  
- วันท่ี 16 – 17 มิถุนายน 2555 กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ (สานตะกร้า)  
- วันท่ี 20 มิถุนายน  2555 ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียน   
- วันท่ี 18 มิถุนายน 2555 จัดกิจกรรมคอลเกต   
- วันท่ี 18 มิถุนายน 2555 จัดกิจกรรมไมโล   
- วันท่ี 21 มิถุนายน 2555 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู   
- จัดกิจกรรมดอกไม้เล็ก โคนไม้ใหญ่ 
- วันท่ี 21 มิถุนายน  2555 เลือกตั้งสภานักเรียน   
- วันท่ี 24 มิถุนายน 2555 ร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC   
- วันท่ี 28 มิถุนายน 2555 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร   
- วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   
- ผลการแข่งขันทางวิชาการท้องถิ่น ประจําปี  2555 ณ จังหวัดตราด ได้แก่ ชนะเลิศการประกวด

โครงงานภาษาไทย, ชนะเลิศ ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ, รองชนะเลิศอันดับ 1  ประกวด
หุ่นยนต์, ชนะเลิศ  ประกวดส่ือ-นวัตกรรมทางการศึกษา, รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดการแกะสลักผักผลไม้, 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดลายมือ, รางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน ปฐมวัย, รองชนะเลิศอันดับ 2  วาด
ภาพระบายสี (ปฐมวัย), รางวัลชมเชย  งานประดิษฐ์จากใบตอง 

- โรงเรียนทําการซ่อมแซมผ้าเพดาน และซ่อมแซมโต๊ะอาหาร 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - เร่ืองบริเวณหน้าโรงเรียนวัดลุ่มฯ จากเดิมท่ีมีการจอดรถอย่างไม่เป็นระเบียบ ในปัจจุบันได้ปรับปรุงให้
บริเวณหน้าโรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการตีเส้นสําหรับจอดรถ ตีเส้นจราจรทางม้าลาย ตีเส้น
การเดินเข้าออกโรงเรียน และจัดทําท่ีจอดรถสําหรับครู  
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 - ทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีท่ีมีความชํารุดทรุดโทรม ได้แก่ บริเวณด้านข้างอาคาร 1, 
ด้านหลังอาคาร 1 บริเวณดาดฟ้าอาคาร, ใต้บันได, หน้าห้องสมุด เช่น ปูกระเบ้ืองอาคารต่าง ๆ  
 - ร่วมมือกันทํา 5 ส. โดยนําส่ิงของต่าง ๆ ในห้องเรียนนํามาจัดระเบียบ และปรับปรุงช้ันวางรองเท้า 
 - ทําการสร้างประตูด้านข้างของโรงเรียนเพ่ืออํานวยความสะดวกเม่ือวัดลุ่มฯ มีการจัดงาน  
 - ทําการคัดแยกขยะเพ่ือลดภาวะโลกร้อน  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 - วันท่ี 6 มิถุนายน 2555 นําคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ
พระเทพวราภรณ์  
 - วันท่ี 13 และวันท่ี 25 มิถุนายน  2555 เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์อนามัยท่ี 3 ชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมเพ่ือ
พัฒนาและเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

- วันท่ี 21 มิถุนายน 2555 จัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2555  และเลือกตั้งสภานักเรียน 
- วันท่ี 22 มิถุนายน 2555 นํานักเรียนท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นสภานักเรียนเข้าอบรมสภานักเรียนท่ี

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
- วันท่ี 22, 25, 27 มิถุนายน 2555 นํานักเรียนช้ันอนุบาลไปเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีสวนลุงทองใบ 
- วันท่ี 24 มิถุนายน 2555 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจําสายช้ัน เพ่ือรับทราบบทบาท

หน้าท่ีคณะกรรมการ 
- วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ภาคเช้ามีการแสดง ประกวดตัวละคร ภาคบ่าย 

เรียนเป็นฐานการเรียนรู้ 
- วันท่ี 26-28 มิถุนายน 2555 เป็นตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับภาคตะวันออก       

ท่ีจังหวัดตราด 
• ผลการแข่งขัน 

 ชนะเลิศ                  วาดภาพระดับช้ัน ป.1 - ป.3 และระดับช้ัน ป.4 - ป.6 
 รองชนะเลิศอันดับ 2    กล่าวสุนทรพจน์และโครงงานภาษาอังกฤษ 
 รางวัลชมเชย            โครงงานวิทยาศาสตร์ 
          ร้องเพลงประกอบแดนซ์เซอร์และร้อยมาลัย 

- วันท่ี 27 มิถุนายน 2555 สสวท. เข้ามาดูพ้ืนท่ีเพ่ือถ่ายทําวีดิทัศน์ การสอนของครูแกนนํา 
- วันท่ี 28 มิถุนายน 2555 ร่วมงานเทศบาลเคล่ือนท่ี  ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย ทางโรงเรียนได้นํา

สินค้าไปร่วมจําหน่าย 
- วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 จัดกิจกรรมทําบุญเล้ียงพระวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 

09.00 – 12.00 น.  

- การอบรมพัฒนาบุคลากร 
• วันท่ี 10 - 12 มิถุนายน 2555 ผู้อํานวยการอบรมการประชุมปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก 
• วันท่ี 14 - 16 มิถุนายน 2555 ผู้อํานวยการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังฯ 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
• วันท่ี 25 - 27 มิถุนายน 2555 รองจรัลเข้าอบรม เร่ือง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจง

แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน สํ าห รับ เ จ้ าหน้ า ท่ี ผู้ รั บ ผิดชอบงานทะ เ บียนประ วัติ และ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 
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• วันท่ี 27 - 29 มิถุนายน 2555 หัวหน้างานอาคารสถานท่ีเข้าสัมมนาเร่ือง กําหนดเครือข่าย
ส้วมสาธารณะเขต 3 ณ โรงแรมโค โค นัท บีซ รีสอร์ท เกาะช้าง  จังหวัดตราด 

- รายงานการก่อสร้าง 
1. ท่ีแปรงฟันสําหรับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
2. ทําร้ัวรอบพ้ืนท่ีแปลงใหม่ กําลังดําเนินการ 
3. การก่อสร้างอาคารเรียนอยู่ในขั้นท่ี 2 
4. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินกําลังอยู่ในขั้นดําเนินการ 
5. ติดแอร์ จํานวน 8 เคร่ือง ก็อยู่ในขั้นดําเนินการ 

- ทําการก่อสร้างอาคารเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- ทําการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ จะครบสัญญาวันท่ี ๒ กรกฎาคม 25๕๕ 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- วันท่ี  1  มิถุนายน  2555 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี  โดยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลรวม

แพทย์ระยอง ทําการตรวจร่างกายให้กับนักเรียนทุกคน 
- วันท่ี 10  มิถุนายน  2555 ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง โดยมีท่านท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  (นาย

บุญสืบ  เจริญรัตน์)  เป็นประธาน 
- วันท่ี  21  มิถุนายน  2555 กิจกรรมพิธีไหว้ครูและเปิดอาคารวิสุทธ์ิคุณากร  โดยมีพระครูวิสุทธ์ิคุณากรและ

นายกเทศมนตรีนครระยอง  เป็นประธาน 
- วันท่ี  25  มิถุนายน  2555จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่   
- วันท่ี  25  มิถุนายน  2555 จัดกิจกรรมเยาวชนรวมใจต่อต้านภัยยาเสพติด   
- วันท่ี  29  มิถุนายน  2555 จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน   
-  เข้าร่วมแข่งขัน  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภาคตะวันออก  ณ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดตราด 
 ผลการแข่งขัน 
 1.  แข่งขันแกะสลัก  ได้รับรางวัลชมเชย 
 2.  แข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 
 3.  แข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 

- จัดกิจกรรมจูงมือเข้าวัด  ทุกวันพระ 
- จัดกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  จัดโดยศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน  IRPC 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

- การเลือกตั้งประธานชุมชนปากน้ํา 1 
รายช่ือ ผู้สมัครประธานชุมชนปากน้ํา 1 

1. นายสมนึก  หอมสุคนธ์ 
2. นางรัชนี  หาความสุข 
3. นายเสวี  ตันป่ินเพชร 

ผลการเลือกตั้ง  
หมายเลข 1   ได้ 201 คะแนน 
หมายเลข 2   ได้ 218 คะแนน 
หมายเลข 3   ได้   51 คะแนน 
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ดังนั้นหมายเลข 2 นางรัชนี  หาความสุข ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนปากน้ํา 1  
- โครงการน่าบ้านชวนมองในเขตเทศบาลนครระยอง  ได้แก่  

* บ้านเลขท่ี 002/2  ถนนสุขุมวิท  ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ของ ร.ท.นิมิตร  
งามสุข   ชุมชนพูนไฉ่ 

* บ้านเลขท่ี 151/14  ถนนริมน้ํา  ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ของนายเบญจพล  
ตั้งศรีไพโรจน์   ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ  

* บ้านเลขท่ี 10/5  ถนนตากสินฯ  ตําบลท่าประดู่  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  
ของ นางสาวบุษยา  ติรพัฑฒ์   ชุมชนสะพานราษฎร์ 

* บ้านเลขท่ี 49/78 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส  ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ของ นายวรธ  เผ่าพันธ์   ชุมชนบางจาก 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
-  โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครระยอง 
-  โครงการตัดแว่นสายตาสําหรับผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสายตา 

สถานธนานุบาล 

 - ตามท่ีสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกสถานธนานุบาล
ดีเด่นขององค์กรปกครอง ประจําปี 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงานตลอดจนเป็นการประกาศเกียรติคุณ   
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนานุบาลและพนักงานสถานธนานุบาล ซ่ึงสถานธนานุ
บาลเทศบาลนครระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีกําไรตั้งแต่แปดล้านบาทขึ้นไป และกําหนดพิธีมอบโล่รางวัล
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้จัดการและพนักงานสถานธนานุบาลท่ีได้รับ
การคัดเลือกเป็นสถานธนานุบาลดีเด่น ในการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ในวันศุกร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2555  เวลา 17.00 น.             
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร  

ผลการดําเนินงานในรอบเดือน มิถุนายน 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2555) 

ยอดรับจํานํารวม 2,772.- ราย จํานวนเงิน 70,013,700.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,583.- ราย จํานวนเงิน 67,595,600.- บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 8,785.- ราย จํานวนเงิน 227,661,590.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 2,153,523.75 บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 116,675.- บาท 
 รวมรายรับ 2,270,198.75 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 369,476.95 บาท 
 รายจ่ายประจํา 255,343.35 บาท 
 รวมรายจ่าย 624,820.30 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,645,378.45 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 100,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 99,330,000.- บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก 670,000.- บาท 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 - กําหนดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 
10.00 น. ให้แต่ละหน่วยงานส่งญัตติภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 

 - ให้แต่ละหน่วยงานตรวจเช็คเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และส่งยอดเงินให้สํานักการคลัง
ภายในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 

 - คลองหลังสํานักงานเทศบาลนครระยอง บริเวณสวนศรีเมืองตื้นเขิน มีโคลน เลน  จํานวนมาก มอบกองช่าง
ทําการขุดลอกคลองด้วย 

 - เร่ืองตกเบิกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง โดยจะให้
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2554 จนถึงปัจจุบัน และจะเร่ิมรับเงินเพ่ิมการ      
ครองชีพช่ัวคราวอัตราใหม่พร้อมเงินเดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
(ปิดประชุม เวลา 12.50 น.) 
 
 
     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) 
                                หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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