รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 8/2555
วันที่ 7 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
1.
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15.
16.
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25.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายธนิต
นายบุญสืบ
นายประกอบ
นายมนตรี
นายสุธน
นายฉัตรนุชัย
นางเสาวลักษณ์
นางกิ่งแก้ว
นางวัฒนา
นางกรรณิกา
นายธรรมาธิติ
นางชวนชม
นายเจตน์
นางสาวทิพวรรณ
นางสุนิสา
นางสาวอารี
นางสุภลักษณ์
นางอุษณีย์
นางพรทิพย์
นายอรรถวิ
นายรักษ์สิทธิ์
นายธนวัฒน์
นางซ่อนกลิ่น
นางผ่องศรี
นายดุสิต
นางสายสุนีย์
นางกรชวัล
นางสาวอรุณรัตน์
นางสาวกัลยรัชต์
นางสาวฐปนีย์
นางสาววิลาวรรณ
นางกุลยา

อังควินิจวงศ์
เจริญรัตน์
อังควินิจวงศ์
นันตติกูล
ซื่อประเสริฐ
สมบัติศรี
วินัยธรรม
ถนอมถิ่น
ชูวิทย์สกุลเลิศ
วิโรจน์แสงทอง
วุฒิสมบูรณ์
ใจชะอุ่ม
ศรีสุขโข
สุวรรณรัตน์
ร่มรื่น
แดงอุทัย
ตั้งกลชาญ
เลื่อนลอย
เวชกามา
เดชรัตนสุวรรณ์
เจริญหิรัญ
พ้นชั่ว
ชูเชิด
ปิยะยาตัง
ธรรมศิริรักษ์
วาระสิทธิ์
ทายพงศ์ศักดิ์
ภูพันตันติ
ธันยสหพงศ์
โสภณ
นาถาบํารุง
กุลรัตน์

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

ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

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

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายวรวิทย์
นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กําจร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอํานวยการ
- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 201,680 บาท รายจ่าย 87,417.68 บาท
ฝ่ายปกครอง
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)
1. การจัด การจราจรและรักษาความเป็นระเบีย บเรี ยบร้อย บริ เวณตลาดวั ดลุ่มมหาชั ยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง
และสวนศรีเมือง
2. จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
3 .จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา
4. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ
5. ตักเตือนผู้กระทําความผิด
- กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และที่สาธารณะ จํานวน 3 ราย
- รถบรรทุกทําสิ่งของตกหล่น จํานวน 2 ราย
- ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 2 ราย
6. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 32 ป้าย
7. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 21 แห่ง
8. งานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 4 ราย
- บุกรุกที่สาธารณะ จํานวน - ราย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ระงับอัคคีภัย 11 ครั้ง
- งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 117 ครั้ง

-3ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
- มีคณะศึกษาดูงาน 12 คณะ จํานวน 1,188 คน
- จัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 (เขต 1) ณ บริเวณที่ทําการศาลาชุมชน
ตีนเนิน-เกาะหวาย ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ชุมชนเกาะกลอย,
ชุมชนชายกระป่อม, ชุมชนเรือนจํา, ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 1, ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 2, ชุมชนพูนไฉ่,
ชุมชนศูนย์การค้า
- จัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร ประจําปี 2555 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (เขต 2)
ณ บริเวณตลาดนัดเปี่ยมทรัพย์ ซอยเนินทราย (ตรงข้ามสุเหร่าแขก) ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ได้แก่ ชุมชนก้นปึก-ปากคลอง, ชุมชนข้างอําเภอ-ทางไผ่, ชุมชนตากสินมหาราช, ชุมชนสองพี่น้อง,
ชุมชนบ้านปากคลอง, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง และชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ
งานการเจ้าหน้าที่
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น
- พนักงานเทศบาล ลาออก
- ลูกจ้างประจําลาออก
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)
- พนักงานจ้างลาออก
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
(ตําแหน่งบริหาร)
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

3 คน
- คน
- คน
- คน
1 คน
- คน
- คน
11 คน
3 คน
- คน
- คน
- คน

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
* พนักงานเทศบาล
140 คน
* ลูกจ้างประจํา
42 คน
* พนักงานจ้างทั่วไป
257 คน
* พนักงานจ้างตามภารกิจ 126 คน
- โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ ง ที่ 3 วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ วั ด บ้ า นค่ า ย อํ า เภอบ้ า นค่ า ย
จังหวัดระยอง

-4การให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ประจําเดือน กรกฎาคม 2555

รายงานการทําบัตร
ประจําเดือน กรกฎาคม 2555

-5- สํานักปลัดเทศบาลจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์กรประจําปี 2555 หลักสูตร
การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม
โกลเด้ น ซิ ตี้ และศึ ก ษาดู ง านระหว่ า งวั น ที่ 25 – 26 สิ ง หาคม 2555 ณ จั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 90 คน ส่วนรายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายในสัปดาห์นี้
- เชิ ญร่ วมโครงการเทศบาลสัญ จร วัน ที่ 7 สิง หาคม 2555 ณ บริ เวณตลาดโชคชั ยรั ช จัด ร่วมกั น
ระหว่างเขต 3 ประกอบด้วย ชุมชนสวนวัดโขดฯ, ชุมชนหลังวัดโขดฯ, ชุมชนทุ่งโตนด, ชุมชนเนินพระ, ชุมชน
สะพานราษฎร์, ชุมชนแขวงการทาง และชุมชนหนองสนม-ปักป่า
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนกรกฎาคม 2555
เมื่อวันที่ 30 ที่ผ่านมา มีเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมสืบเนื่องจากวิถีของคนยุคใหม่ที่
บริโภคอาหารเกินขนาด ขาดการออกกําลังกาย ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขเน้นหนักในการ
รณรงค์ให้ประชาชนทั่ วประเทศตระหนั กและปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมเพี่อลดความอ้ วนอย่า งถู กวิ ธี โดยสร้ า ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ โดยมีข้อแนะนําให้ประชาชนเลือกปฏิบัติได้ 9
ข้อ คือ
- ลดน้ําหนักตัวให้ได้/ กินผัก ผลไม้ทุกมื้อ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม กินอาหารเจ หรือ
มังสวิรัติทุกวันพระหรือวันเกิด ตลอดช่วงเข้าพรรษา เลือกดื่มน้ําเปล่าแทนน้ําอัดลม หรือน้ําที่มีรสหวาน งด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืองดสูบบุหรี่ เพื่อใช้โอกาสในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้าง
นิสัยต่อเนื่อง
2. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรฯ ในภาพรวมของจังหวัด
เนื่องจากจังหวัดระยองกําลังประสบปัญหาด้านประชากรที่ไหลเข้ามาทํางานและอาศัยอยู่จํานวนมาก ซึ่งไม่
เพียงแต่ตัวแรงงานเท่านั้นยังมีเครือญาติที่ย้ายตามกันมา ซึ่งทําให้เกิดปัญหามากมาย ไม่ว่าในเรื่องของการจราจร
ที่ติดขัด ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสุขภาพที่จะต้องดูแล
รักษา และเสียสิทธิในเรื่องรายได้รายหัวที่จะได้รับจากรัฐบาลกลาง ซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน
มาอยู่ในจังหวัดระยอง ทําให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรับภาระหนัก ท่านจึงมีนโยบายที่จะให้มีการรณรงค์
ประชากรแฝงเหล่านี้เข้ามาอยู่อย่างถูกต้อง
- โดยให้นายอําเภอแต่ละอําเภอเป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์ย้าย โดยขอร้องแกม
บังคั บโดยให้ ทํางานเป็น ทีมร่ วมกั นกั บหน่ วยงานท้ องถิ่ น อบจ. อบต. เทศบาล อุตสาหกรรมจัง หวัด ตํา รวจ
แรงงานจังหวัด ประกันสังคม ออกไปตามโรงงาน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป
3. เรื่องโรคมือเท้าปาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าการทํางานมิใช่หน้าที่ของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเดียวเท่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันและร่วมกันเป็นเครือข่ายมีการบูรณาการร่วมกัน
ท่านเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการป้องกันในเบื้องต้นเป็นหลัก เช่น มาตรการรณรงค์
เปลี่ยนพฤติกรรม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ด้วยสบู่
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานประชาสัมพันธ์
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของเทศบาลนครระยอง รวม 25 เรื่อง
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศทั่วไป ของหน่วยงานอื่นๆ รวม 62 เรื่อง
รวมทั้งสิ้น 87 เรื่อง
3. กิจกรรมของเทศบาล รวม 8 กิจกรรม

-64. อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอื่นๆ รวม 10 ครั้ง
5. ส่งข่าวให้สื่อมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net รวม 6 ข่าว
6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์ รวม 7 ครั้ง
7. บันทึกเทปรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 4 ครั้ง
8. ส่ง sms เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน รวม 15 ครั้ง
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - ครั้ง
10. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพิ่มจุดติดตั้ง รวม - ราย
งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือนกรกฎาคม 2555 ดังนี้
1. แจ้งเกิด
จํานวนผู้มาขอรับบริการ 382 คน
2. แจ้งตาย
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
156 คน
3. ย้ายเข้า
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
145 คน
4. ย้ายออก
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
463 คน
5. ทําบัตรประชาชน
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
245 คน
6. ชําระภาษี
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
1,310 คน
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
318 คน
8. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ
215 คน
9. จดทะเบียนพาณิชย์
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
40 คน
10. รับโทรศัพท์สายนอก
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
367 คน
11. อื่น ๆ
จํานวนผู้มาขอรับบริการ
205 คน
รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
3,846 คน
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ครั้ง 10 เรื่อง
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 27 ครั้ง 27 เรื่อง
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 ครั้ง 4 ตอน
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 3 แบนเนอร์
ฝ่ายนิติการ
งานนิติการ
ลําดับที่

เรื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดวัน หมายเหตุ
แล้วเสร็จ

1 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูก ทํา สว.6 เสร็จแล้ว ทําหนังสือส่งจังหวัดเพื่อขอ 10 ส.ค.55
พนักงานสอบสวนจับคดียาบ้า ความเห็นชอบให้ออกจากราชการ
2 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด
อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการสอบสวน
2.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สิน
ตลาดเทศบันเทิง

24 ส.ค.55

-7ลําดับที่

เรื่อง
2.2 เครื่องยนต์สูญหาย
จํานวน 1 เครื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการ

สรุปสํานวนการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่
ในระหว่างให้ประธานกรรมการตรวจสอบ
15 ส.ค.55
สํานวนการสอบสวน

3 คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์
3.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นางวาสนา เจริญผล
และนายจิรเดช ผลพูล ชําระเงิน 2,235,000
บาท และอยู่ในระหว่างการออกหมายบังคับคดี

คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย
3.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู
(บริเวณถนนท่าบรรทุก)

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

3.3 คดีนางโสภา พรานนท์สถิต ศาลจังหวัดระยองนัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 16
(ฟ้องบุกรุกบริเวณสี่แยกออคิด) ส.ค.55 เวลา 13.30 น.
3.4 คดีนายยุทธศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2555 บริษัท ไอโออิ
ฉ่ําเมืองรักษ์ (ฟ้องให้ชดใช้
ประกันภัย จํากัด ได้นําเงินมาชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าเสียหายบริเวณหน้าไปรษณีย์) + ดอกเบี้ย + ค่าฤชาธรรมเนียม – ค่าทนาย
เป็นเงินจํานวน 178,878.06 บาท เรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างทําหนังสือแจ้งสํานักงาน
อัยการจังหวัดระยอง
3.5 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลาการ
ละเมิดบริเวณซอยโชคดี
บังคับคดี
3.6 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซ
ชีวภาพระเบิด

กําหนดวัน หมายเหตุ
แล้วเสร็จ

อยู่ในระหว่างการคํานวณค่าเสียหาย
(ฝ่ายช่างสุขา กองช่าง)

4 คดีปกครอง
4.1 คดีนายทองหล่อ แก้ว
ประดับ ที่ 1 กับพวก
รวม 167 คน

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง

4.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ
(ทุ่งโตนด)

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง

4.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญ คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้เทศบาลนคร
รัตนา (ตลาดวัดลุ่ม)
ระยอง จัดทําคําให้การเพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้ทํา
คําชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่งอัยการเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง

-8ลําดับที่

เรื่อง
4.4 นางวรรณา ตันเต่งผล
(ตลาดแม่แดง)

ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดวัน หมายเหตุ
แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.55 ศาลปกครองระยองได้มี
คําพิพากษาให้เทศบาลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบน
ถนนสุวรรณสิน และถนนโดยรอบภายใน 120
วัน นับแต่วันที่มีคําพิพากษา(ครบกําหนดวันที่
29 ส.ค.55)

4.5 การตรวจสอบการเพิกถอน รังวัดเรียบร้อยแล้ว 2 แปลง ยกเลิก 1 แปลง
การออกโฉนดที่ดินบริเวณ (ถนน อยู่ในระหว่างการทําหนังสือรายงานการรังวัด
ราษฎร์บํารุง ซอย 15)
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง
5 การสอบสวนข้อเท็จจริง
5.1 น้ํามันรถยนต์ดับเพลิงชนิด อยู่ในระหว่างการทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
บันไดเลื่อน อัตโนมัติน้ํามันหมด
ในระหว่างเดินทางไปราชการ

7 ส.ค.55

5.2 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ
DEE บริหารปุ๋ยอินทรีย์

31 ส.ค.55

รวบรวมพยานเอกสารเสร็จแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้อง

5.3 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้อง 25 ส.ค.55
ที ฟอร์ทั่ม ออกแบบก่อสร้าง จํานวน 5 ปาก
5.4 เทศบาลตําบลจอมพล อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการสอบสวน
เจ้าพระยาก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
เจ้าพระยาในที่ดินของ บริษัท
น้ําตาลตะวันออก ในการนํา
งบประมาณของข้าราชการไป
ดําเนินการในที่ดินเอกชน

20 ส.ค.55

งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
- ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 8 เรื่อง ตอบกลับมาแล้ว 5 เรื่อง
วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การดําเนินการ หมายเหตุ

24 มิ.ย.55 รถในซอยคอนโดศรีเมือง 2 ขับรถ
เร็วอาจเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก

กองช่าง

ตอบแล้ว

28 มิ.ย.55

29 มิ.ย.55 ห้าแยกรูปปั้นสุนทรภู่(เส้นตัดใหม่)

กองช่าง

ตอบแล้ว

5 ก.ค.55

2 ก.ค.55 ค่าบริการที่เอกชนเรียกเก็บสูง
เกินไป

สํานักการสาธารณสุขฯ

ตอบแล้ว

2 ก.ค.55

9 ก.ค.55 ขอชมเชยการทํางาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

ตอบแล้ว

ชมเชย

-9วัน/เดือน/ปี

เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การดําเนินการ หมายเหตุ

11 ก.ค.55 ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกําลังกายที่
สวนศรีเมือง

กองช่าง

ตอบแล้ว

11 ก.ค.55 เดือดร้อนจากทรายบนท้องถนน

สํานักการสาธารณสุข

ยังไม่ได้ตอบกลับ

กองช่าง

ยังไม่ได้ตอบกลับ

กองวิชาการฯ

ตอบแล้ว

17 ก.ค.55 ฝาท่อโดนขโมย
23 ก.ค.55 เส้นทางไม่ปลอดภัยและอันตราย

13 ก.ค.55

27 ก.ค.55

- รองปลั ด เทศบาล นายฉั ต รนุ ชั ย สมบั ติ ศ รี แจ้ ง ว่ า วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์
จะมีการสัมมนาเรื่องการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นการนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ โดยมีอาจารย์
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาเมืองมาบรรยาย เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
สํานักการคลัง
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจําเดือนกรกฎาคม 2555
ประเภทรายรับ
1. รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้ว
จัดสรรให้หรือมอบให้ทั้ง
จํานวน
3. เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการ

รายรับจริง

รับจริงสูงกว่าประมาณการ

85,445,000

86,038,782.58

593,782.58

168,450,000

196,780,786.59

28,330,786.59

99,825,000

90,548,308.00

-9,276,692.00

353,720,000

373,367,877.17

19,647,877.17

การคาดการณ์จํานวนเงินงบประมาณเพิ่มเติม

35,000,000.00

คงขาดอีก

15,352,122.83

รายงานจํานวนเงินเพิ่มค่าครองชีพตกเบิก ตามนโยบายรัฐบาล
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ สําหรับพนักงาน และพนักงานจ้างตกเบิกสําหรับปีงบประมาณ 2554
ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554
จํานวนเงิน 155,291.43 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ สําหรับพนักงาน และพนักงานจ้างตกเบิก สําหรับปีงบประมาณ 2555
ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555 จํานวนเงิน 5,141,533.42 บาท
รายงานจํานวนเงินเพิ่มค่าครองชีพตกเบิก ตามนโยบายรัฐบาล
แหล่งเงิน 2 แหล่ง
1. จ่ายขาดเงินสะสม
2. โอนเงินงบประมาณ ปี 2555

-10แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย
1. กรณีเงินปีงบประมาณ 2554
1.1 ใช้เงินได้ทั้ง 2 แหล่ง
1.2 ขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอํานาจ
จากปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการเบิกจ่าย
2. กรณีเงินปีงบประมาณ 2555 ใช้เงินได้ทั้ง 2 แหล่ง
- วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแผนจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 โดยมีท่านปลัดเทศบาลเป็นประธาน ร่วมประชุมกับคณะทํางาน โดยร่วมกันหารือในเรื่องของประเด็น
ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกรอบเวลา
ซึ่งทางสํานักการคลังจะทําสรุปผลการประชุม และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อถือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ตกลงไว้ ในส่วนของสถานศึกษา และศูนย์เด็กเล็ก ทางกองการศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานใน
การจัดทําแผน
- ช่วงปลายปีนี้ทางสํานักการคลัง จะต้องดําเนินการจัดหาพัสดุ มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
2554, ปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นงานที่ต้องเตรียมไว้ที่จะต้องก่อหนี้ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่งในช่วงสองเดือนนี้คงจะมีเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการที่จะต้องมีภาระใน
เรื่องของการเป็นกรรมการจัดหา รบกวนให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดด้วย
เพราะจะมีงานที่ต้องทําต่อเนื่องอีก และหากบางท่านที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็ให้ทําบันทึกแจ้งสํานักการคลัง
ด้วยเพื่อที่ทางสํานักการคลังจะได้ปรับเปลี่ยนคําสั่งได้ทัน
กองช่าง
- โครงการปรับปรุงลานออกกําลังกาย สวนศรีเมือง ดําเนินการไปแล้วประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับพื้นที่เตรียมเทคอนกรีตรองพื้นตัวหนอน
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนสหกรณ์ฝั่งทิศใต้ ขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ
35 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 3
- โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ระหว่างวันที่ 1 -25 ก.ค. 55
 ต่ออายุ

138 ราย

 รายใหม่

6 ราย

 รวมเงิน

51,410 บาท

-11แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ 2 ต.ค.54 – 30 มิ.ย.55) ประจําปีงบประมาณ 2555

 รายรับจริง คิดเป็นร้อยละ 99 ของประมาณการรายรับ
 รายรับระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2555 เท่ากับ 1,544,740 บาท
หมายเหตุ :
1. หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายของอาหารหรือสะสมอาหาร
2. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหาร
3. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. ในอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
5. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
6. ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
7. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้ แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
8. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
9. ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
10. ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 จํานวน 6 เรื่อง
1. เรื่องร้องเรียนประจําเดือนกรกฎาคม จํานวน 6 เรื่อง (แก้ไขแล้ว)
 กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมูลสุนัขและขยะของบ้านพักอาศัยเลขที่ 19/2 ถนนหลังวัดโขด
ตําบลท่าประดู่
- เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ให้เก็บขยะมูลฝอยบริเวณใต้ถุนบ้าน
ไปทิ้งให้หมด และดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบ รวมทั้งเก็บมูลสุนัขทุกครั้งที่มีการขับถ่ายออกมา
ซึ่งประธานชุมชนหลังวัดโขดแจ้งว่า จะช่วยกําชับและดูแลความเรียบร้อยต่อไป
 กรณีนางสมใจ สุขเจริญ ได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงแมวของบ้านพักอาศัย
เลขที่ 981 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน

-12- เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวให้ทําความสะอาดพื้นและเก็บ
มูลสัตว์ทุกวัน และให้เคลื่อนย้ายแมวออกจากพื้นที่ภายใน 7 วัน ซึ่งเจ้าของแจ้งว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายแมวได้
แต่ยินดีให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าดําเนินการเคลื่อนย้ายแมวดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ประสานงานรักษาความสะอาด
และสิ่งปฏิกูลดําเนินการเคลื่อนย้ายแมวดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบแล้ว
 กรณีคุณอารมณ์ จันทร์พงษ์ ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นท่อระบายน้ําทิ้งของบ้านพักอาศัย
เลขที่ 155/21 ซอยคอนโดศรีเมือง 1 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตําบลเชิงเนิน
- เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ให้ดําเนินการปิดท่อระบายน้ําเสียที่
ต่อออกมาจากบ่อเกรอะภายใน 1-2 วัน ซึ่งท่อดังกล่าวมีการระบายสิ่งปฏิกูลลงสู่รางระบายน้ําสาธารณะ
ทางด้านหลังบ้านด้วย และให้ดําเนินการซ่อมแซมห้องน้ําและบ่อเกรอะต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลให้ผู้ร้อง
ทราบแล้ว
 กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นไอน้ํามันและคราบน้ํามันที่เกิดจากการปล่อยทิ้ง
น้ํามันจากเรือประมงลงในแม่น้ําระยอง
- จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณที่เกิดเหตุร้องเรียนมีอาณาเขตกว้างมาก ตั้งแต่สะพานเฉลิมชัยไป
จนถึงปากน้ําระยอง และด้วยบริเวณดังกล่าว มีลักษณะเป็นแพปลาประมาณ 50 แพ จึงทําให้มีเรือประมง
หมุนเวียนกันเข้ามาจอดเทียบท่าจํานวนมาก ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การสตาร์ทเครื่องยนต์เรือ การ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือ การล้างห้องเครื่องเรือ การถ่ายน้ํามัน รวมทั้งการลักลอบปล่อยทิ้งน้ํามัน ต่างก็ก่อให้เกิด
กลิ่นเหม็นและคราบน้ํามันออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ทั้งสิ้น ซึ่งไม่สามารถระบุแหล่งกําเนิดของเหตุรําคาญได้
จึงมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสมาคมประมงระยองและผู้ประกอบการแพปลาเพื่อหามาตรการควบคุมและ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการลักลอบปล่อยทิ้งน้ํามันจากเรือประมงลงในแม่น้ําระยอง
 กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นมูลสุนัขของบ้านพักอาศัยเลขที่ 225/17 ถนน
สมุทรคงคา ตําบลปากน้ํา
- เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวให้ทําความสะอาดและเก็บมูลสุนัข
ทุกครั้งที่มีการถ่ายมูล และหามาตรการควบคุมดูแลสุนัขไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และได้แจ้งผลให้ผู้ร้อง
ทราบแล้ว
 กรณีนางเฉลียว ได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นจากการต้มปลา/ตากปลา บริเวณซอย 3 ถนน
สมุทรเจดีย์ ตําบลปากน้ํา
- เจ้าหน้าที่แนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองแผงตากปลา/ต้มปลาดังกล่าว ให้ดําเนินการจัดทําบ่อพัก
น้ําเสียก่อนระบายน้ําทิ้งลงสู่รางระบายน้ําสาธารณะ ซึ่งเจ้าของได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่แล้ว
โดยการสร้างบ่อพักน้ําเสียจํานวน 2 บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึก 2.4 เมตร แต่ถ้าหากบ่อพัก
น้ําเสียเต็มจะว่าจ้างรถมาดูดน้ําเสียและนําไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลต่อไป จึงทําให้เหตุรําคาญได้รับการแก้ไขแล้ว

-13-

-14-

-15-

- การประชุมโครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน
และสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ผลการทวนสอบข้อมูลในด้านต่าง ๆ รายงาน
ของเทศบาลนครระยอง มีข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ครบถ้วน มีบางส่วนที่ต้องเช็คข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
แม่นยํายิ่งขึ้น รวมทั้งให้ดําเนินการสุ่มวัดต้นไม้ที่เทศบาลปลูกจํานวน 10% (ป่าบก+ป่าชายเลน) เพื่อนํามา
คํานวณแหล่งดูดซับคาร์บอน โดยให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และในเดือน
ตุลาคม 2555 จะมีการจัดพิธีปิดโครงการ โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้เทศบาลทราบเพื่อร่วมงานอีกครั้ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์และสามารถคํานวณ
ขนาดคาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์ขององค์กรได้ ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ ผู้จัดการสถานธนานุบาล และคณะทํางานโครงการฯ และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์และคํานวนคาร์บอนฟุ๊ตพริ๊นขององค์กร แล้วนําข้อมูลมาประกอบการวางแผน
และหาแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุ๊ตพริ๊นต่อไป

-16-

-17-

-18- สถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียน เดือนกรกฎาคม 2555 ในเขตเทศบาลพบ
ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2555 – วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 จํานวน 127 ราย ดังนี้
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
จํานวน 31 ราย
- โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
จํานวน 2 ราย
- โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
จํานวน 4 ราย
- โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
จํานวน 1 ราย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่ม
จํานวน 4 ราย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
จํานวน 1 ราย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
จํานวน 20 ราย
- โรงเรียนอนุบาลระยอง
จํานวน 8 ราย
- โรงเรียนอารีย์วัฒนา
จํานวน 4 ราย
- โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์
จํานวน 11 ราย
- โรงเรียนกวงฮั้ว
จํานวน 8 ราย
- โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ
จํานวน 11 ราย
- โฮมเนอร์สเซอร์รี่
จํานวน 12 ราย
- โรงเรียนสมคิดวิทยา
จํานวน 1 ราย
- เป็ดน้อยเนอร์สเซอร์รี่
จํานวน 1 ราย
- โรงเรียนบ้านพัฒนาการ
จํานวน 6 ราย
- โรงเรียนอนุบาลศรอารีย์
จํานวน 2 ราย
ในเดือนกรกฎาคม 2555 พบโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดด้วยโรคมือ เท้า ปาก
จํานวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง , โรงเรียนอนุบาลระยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
โรงเรียนที่ไม่พบรายงานการเจ็บป่วยโรคมือเท้าปาก คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง, อนุบาลบ้านเด็กเล็ก,
สมคิดเนอร์สเซอร์รี่
กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ลําดับ
กิจกรรม
1. ออกสอบสวนและควบคุมโรคบ้านผู้ป่วยและรัศมีโดยรอบตามมาตรฐานกรม
ควบคุมโรค
2. พ่นสารเคมีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อโดยแมลงในวัด ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียน
3. พ่นสารเคมีในตลาด สํานักงานของเทศบาลนครระยอง
4. พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวแก่ ตามคําร้อง
5. พ่นสารเคมีในชุมชน

ผลการดําเนินงาน
(ครั้ง)
70
27
5
14
-

-19กิจกรรมประกวดชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย
ในเขตเทศบาลนครระยอง
กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนจํานวน 27 ชุมชน
ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2555
กิจกรรมในการดําเนินงาน
1. สุ่มประเมิน/สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย
ในบ้านเปิดจํานวน 50 หลังคาเรือน/ชุมชน
2. ประเมินผลค่าHI,CI และตัดสินการประกวด
วันดําเนินงาน
เดือนกรกฎาคม 2555 (ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2555)
สรุปผลการดําเนินงาน
• ค่า HI < 10 จํานวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนสวนวัดโขด, ชุมชนสองพี่น้อง
• ค่า HI 10 – 20 จํานวน 15 ชุมชน คือ ชุมชนสะพานราษฎร์, ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชนตากสินฯ,
ชุมชนหลังวัดป่า 1, ชุมชนริมน้ําท่าเกตุ,
• ชุมชนเนินพระ, ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย, ชุมชนชายกระป่อม, ชุมชนบางจาก, ชุมชนหลังวัดโขด, ชุมชน
ก้นปึก, ชุมชนปากน้ํา 1, ชุมชนทางหลวงพูนไฉ่, ชุมชนมุสลิมปากคลอง,ชุมชนสนามเป้า,
• ค่า HI > 20 จํานวน 9 ชุมชน คือ ชุมชนปากคลอง, ชุมชนปากน้ํา2, ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนหลังวัด
ป่า 2, ชุมชนเรือนจํา, ชุมชนสัมฤทธิ์, ชุมชนข้างอําเภอทางไผ่, ชุมชนทุ่งโตนด, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง
กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6
วันที่ดําเนินงาน วันที่ 6,12,13,20 กรกฎาคม 2555
ผลการดําเนินงาน จํานวนนักเรียน/โรงเรียนที่ดําเนินงาน
-โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
-โรงเรียนอนุบาลระยอง
-โรงเรียนกวงฮั้ว
-โรงเรียนสมคิดวิทยา

ป.1 = 166 คน , ป.6 = 304 คน
ป.1 = 250 คน , ป.6 = 477 คน
ป.1 = 133 คน , ป.6 = 110 คน
ป.1 = 43 คน , ป.6 = 53 คน

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล
1.1 คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
จํานวน 8,216 คน
1.2 คัดกรองสุขภาพจิต
จํานวน 315 คน
2. ดําเนินการตรวจสุขภาพประชาชนสิทธิประกันสังคม ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555
2.1 จํานวนสถานประกอบการ 9 แห่ง
2.2 จํานวนผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ 350 คน
(ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.)
3. อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงชุมชนทุ่งตโหนด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน
4. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 158 คน

-20กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. โครงการแก้ไขปัญหาสายตานักเรียน
- ตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติและทดสอบการได้ยินในนักเรียน ป.1 – ม.6 โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครระยอง จํานวน 12 แห่ง
2. โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
- ตรวจสุขภาพและให้การรักษาเบื้องต้นแก่นักเรียนชั้น ป.1 – ป.4
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 แห่ง
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง
จํานวนประชาชนที่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพที่บ้าน
• ทั้งหมด
จํานวน 119 คน / 121 ครั้ง
• 1. เด็กอายุ 0-5 ปี
จํานวน
22 ราย
• 2. หญิงตั้งครรภ์
จํานวน
1 ราย
• 3. มารดาหลังคลอด
จํานวน
23 ราย
• 4. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป จํานวน
10 ราย
• 5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
จํานวน 57 คน / 59 ครั้ง
• 6. ผู้สูงอายุ
จํานวน
4 คน
• 7. ผู้พิการ
จํานวน
2 คน
3. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง
3.1 จัดประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน อสม. วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 89.16 และจ่ายเงินค่าป่วยการ
อสม. ประจําเดือนพฤษภาคม 2555
3.2 จัดกิจกรรมการนิเทศงานใน ศสมช. รอบที่ 2 / 2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง รวม 13 ศสมช.
ผู้เข้ารับการนิเทศรวมทั้งสิ้น จํานวน 125 / 169 คน คิดเป็นร้อยละ 73.96
3.3 กิจกรรมประกวด อสม ดีเด่น ของเทศบาลนครระยอง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง
3.4 กิจกรรมประกวด อสม. ดีเด่นของเทศบาลนครระยอง
- สอบข้อเขียน วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
- นําเสนอผลงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
มีผู้เข้าประกวด จํานวน 6 สาขา รวมทั้งสิ้น 14 คน
3.5 ประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง วันที่ 27กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมหลักเมือง ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.37
4. โครงการสร้างแกนนําเครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการและสูงวัย วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม
ตากสินมหาราช มีผู้เข้าร่วมการอบรม จํานวน 51 คน
งานสุขาภิบาลอาหาร
1. ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหา
สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอร์แรกซ์ สารกันรา สารฟอร์มาลีน
สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

-212. ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลผู้ค้าจริงในปัจจุบันในตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) พร้อมวัดขนาดแผงค้าและ
จัดทําฐานข้อมูลผู้ค้า เมื่อวันที่ 3 – 6, 13, 16 กรกฎาคม 2555 ผลการสํารวจมีผู้ค้าทั้งหมด จํานวน 288 ราย
แยกเป็นดังนี้
- ถนนสุวรรณสิน
จํานวน 149 ราย
- ถนนบัดดี้
จํานวน 64 ราย
- ในตัวอาคาร
จํานวน 57 ราย
- ถนนหน้าอาคารตลาดเชื่อมระหว่างถนนสุวรรณสินและถนนบัดดี้ จํานวน 9 ราย
- ผู้ที่มาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของแผง
จํานวน 9 ราย
3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อย. น้อย ภายใต้ โครงการโรงอาหารมาตรฐาน ระหว่าง
วันที่ 25 - 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
นครระยอง โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองเข้ารับการอบรมทั้งหมด 17 แห่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการดําเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ตรวจสอบมาตรฐาน
โรงอาหารในโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์โรงอาหารมาตรฐาน
4. คณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เข้าตรวจประเมินส้วมสาธารณะคลินิกชุมชนอบอุ่นเพื่อ
คัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 หลังจากชนะเลิศในการประกวดระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกในระดับเขตต่อไป
ซึ่งผลการตรวจประเมินสิ่งที่ต้องแก้ไข มีดังนี้
- เปลี่ยนคําว่าห้องน้ําเป็นห้องส้วม
- จัดของในห้องเก็บของให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่โดยชั้นวางของต้องสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร
- ปรับปรุงแก้ไขห้องน้ําผู้พิการให้ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.อาคาร และเปลี่ยนชื่อเป็นห้องส้วม
เสมอภาคพร้อมติดป้ายสัญลักษณ์
- ประดับตกแต่งให้ดูสวยงาม
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 5,486 ราย จําแนกรายศูนย์บริการ
สาธารณสุข ดังนี้
¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,764 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.61
¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 572 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.42
¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 1,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.97
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง
¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 3,371 ราย นอกเขต
¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 559 ราย นอกเขต
¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 1,135 ราย นอกเขต
รวม
ในเขต 5,065 ราย นอกเขต
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 92.32
นอกเขต

393
13
15
421
7.68

ราย
ราย
ราย
ราย

-223. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ
ประเภท
คลินิกชุมชนอบอุ่น
ศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการฯ เนินพระ
การให้บริการ
ปากน้ํา
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
1,844 39.83 197 34.44 375
32.60
คลินิกโรคเรื้อรัง
381
8.23
134
11.66
คลินิกเด็กดี
172
3.71 103 18.00 60
5.21
ทันตกรรม
356
7.70
วางแผนครอบครัว
25
0.54
8
1.40
55
4.79
ทําแผล+ฉีดยา
1,021 22.06 148 25.88 129
11.22
อื่น ๆ
830 17.93 116 20.28 397
34.52
รวม
4,629 100
572 100 1,150
100
4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา
ประเภท
คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ
สิทธิการรักษา
เนินพระ
รวม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน
สิทธิ 30 บาท
3,079 81.80 411 71.85 946 82.26 4,436
สิทธิประกันสังคม 405 10.76 43
7.52 105 9.13 553

80.86
10.08

สิทธิข้าราชการ

312

5.69

185
5,486

3.37
100

สิทธิอื่นๆ
รวม

256

6.80

4

24
3,764

0.64
100

114
572

0.70

52

4.52

19.93 47 4.09
100 1,150 100

ร้อยละ

-23กองการศึกษา
- วางแผนเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากร ดังนี้
* อบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
* มาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย กําหนดไว้แล้ว 18 มาตรฐาน
* อบรมด้านมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งต่อไปครุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
* สอนเรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็ก โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นผลิตสื่อทํามือ
* การเตรียมพัฒนาครูอย่างเข้ม ที่ได้รับการคัดเลือกกรณีพิเศษ 6 คน
* การปรับแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อรองรับอาเซียน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษวันละคํา
- อบรมครูระดับปฐมวัย (อนุบาล) โดยโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําจะเป็นเจ้าภาพในการอบรมครูทุกเดือน
* มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
* มาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย
* จัดทําโครงการสอนรายภาค
* การผลิตสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็ก
* การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
* การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนํา สสวท
- อบรมครูจัดการเรียนรู้ก้าวสู่อาเซียน
* ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
* การศึกษากับอาเซียน
* หลักสูตรอาเซียนศึกษา
* แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน
* แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน
* การจัดทํา Roadmap เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- วิธีการเตรียมสถานศึกษาก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจะเน้นไปที่โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
ซึ่งมี 4 ส่วนที่ครูจะต้องพัฒนาตนเอง คือ
* Digital-Age Literacy รู้ภาษายุคดิจิตอล
* Inventive Thinking การคิดประดิษฐ์-สร้าง
* Effective Communication การสื่อสารมีประสิทธิผล
* High Productivity ผลงานมีผลิตภาพสูง
โดยจะเน้นทุกโรงเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนคือจะมีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ของครู
ฉะนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม จะมีแผนของโรงเรียนรองรับว่าโรงเรียนใดที่จะพัฒนาเรื่องการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วย เพราะสิ่งสุดท้ายคือผลงานของนักเรียน
- แจ้งเพื่อทราบ มีหนังสือจากจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสราชพิธีวันที่ 12 สิงหา ซึ่งจะมีการวางพาน
พุ่มที่สวนศรีเมือง ทางจังหวัดขอความอนุเคราะห์มาคือในส่วนของเทศบาล ให้เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน
อปพร. ในเขตอําเภอ จํานวน 500 คน เข้าร่วมพิธี ช่วงเช้าทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ การแต่งกายสุภาพชุดนิยม
ไทยหรื อเสื้อสี ฟ้า, เวลา 09.00 น. งานพิ ธีที่ศูนย์ ราชการ การแต่งกายชุดขาว, ช่ วงเย็ น เวลา 17.30 น.
ร่วมทําพิธีที่สวนศรีเมือง การแต่งกายชุดนิยมไทยหรือเสื้อสีฟ้า ซึ่งทางกองการศึกษาจะทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานทราบ

-24โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- ประชุมผู้ปกครอง
* วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

เช้า ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย
บ่าย ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
* วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
เช้า ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนจากไอศกรีมวอลล์ จัดกิจกรรมและแจกไอศกรีมให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนจากไอวัลติน จัดกิจกรรม แจกนมและขนมให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 อบรมครูปฐมวัยที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
- วันที่ 14 และ 21 กรกฎาคม 2555 ทีมเชียร์โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได้เข้าร่วมการประกวด
กองเชียร์ในการแข่งขันเซปัคตะกร้อไทยแลนด์ลีก ประจําปี 2555
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมวันภาษาไทย
* เช้า การเข้าฐานการเรียนรู้ ๑๐ ฐาน
* บ่าย การแข่งขันเล่านิทาน
และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและมอบรางวัล
- วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมประกวดมารยาท นักเรียนทุกระดับชั้นชมวีดิทัศน์มารยาท
ไทยและในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนนักเรียนประกวดมารยาทไทย
- วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะครู นักเรียนและชุมชนปากน้ํา ๑ ร่วมกันทําความสะอาดชุมชน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสํานึก และรักษาความสะอาดในชุมชน
- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ต้อนรับคณะดูงานจากคณะครูเทศบาลตําบลรัษฎา
- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ Happy Book Day โดยร่วมกิจกรรมการแสดง 2 ชุด
- กิจกรรมธรรมะหลอมใจ โดยสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน นักเรียนทุกระดับชั้นฟังธรรม ณ วัดปากน้ํา
คงคาราม
- กิจกรรมทําบุญในวันพระ นักเรียนแต่ละสายชั้นทําบุญตักบาตรตอนเช้าของทุกวันพระ
- กิจกรรม ASEAN
- เรี ย นวิ ชาชี พในวั น เสาร์ ได้ แ ก่ เรี ย นกลองยาว , เรี ย นทํ า ขนมไทย, เรี ย นผู กผ้ า , เรี ย นตั ด ผม,
เรียนปะอวน และเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์
ด้านอาคารสถานที่
- ซ่อมหลังคาห้องน้ําอาคาร 1
- ปรับภูมิทัศน์หลังอาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
- วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นําคณะครูร่วมขายสินค้าราคาถูก ในกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
- วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นําคณะครูและนักเรียนร่วม ถวายเทียนพรรษา ๓ วัด ได้แก่ วัดหนองหว้า,
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล และวัดตรีรัตนาราม

-25- โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป.4 – 6
ในงานมหกรรมวิชาการระดับประเทศ และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คื อ ด.ญ.ศิวนาฏ เที่ย งตรง นั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
- วันที่ 7 - 8, 14 กรกฎาคม 2555 อบรมภาษาถิ่น (มัคคุเทศก์น้อย)
- วันที่ 10, 17 กรกฎาคม 2555 งานทะเบียนราษฎร์ฯ เทศบาลนครระยอง มาให้ความรู้นักเรียน
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 คณะครูรับรางวัลครูสอนดี
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 อบรมครูอนุบาลที่โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ประกวดกองเชียร์ในการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีค
- วันที่ 14 , 21 กรกฎาคม 2555 สอนนักเรียนทําเครื่องประดับคริสตัล
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 สสวท. ถ่ายทําวีดิทัศน์อนุบาล
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 จัดกิจกรรมรู้ทันโรค มือ เท้า ปาก big cleaning day
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาศูนย์อ่าวคุ้งกระเบน ตําบลคลองขุด อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สอนนักเรียนทําลูกประคบ
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สอนนักเรียนถักโคเช
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตําบลแกลง
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ บ้านจํารุง
ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 สอนนักเรียนทําตุ๊กตาการบูรและตุ๊กตาไล่ยุง
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 คณะครูรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นักเรียน ป.6 ทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- วันที่ 1 สิงหาคม 2555 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ทัศนศึกษาระยองอควาเรียม
- ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจําปี 2555”
- ชนะเลิศประกวดสื่อนวัตกรรมทางวิชาการศึกษา, ชนะเลิศ ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาต่างประเทศ, รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานภาษาไทย, รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดระบายสี
(ปฐมวัย)
- เข้าร่วมแข่งขันการประกวดการแกะสลักผักผลไม้
- เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
- เข้าร่วมแข่งขันการคัดลายมือ

-26- เรื่องมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเรื่องนี้ ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คุณบุญสืบ เจริญรัตน์ ได้เคยพูดในที่
ประชุมประจําเดือนมาครั้งหนึ่งแล้วว่าต้องการให้เทศบาลเป็นตัวกลางเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเรื่องของมัคคุเทศก์
น้อยเพื่อที่จะนําไปใช้ในการรองรับประชาคมอาเซียนด้วย เพราะสถานที่ของเทศบาลเรามีอยู่ประมาณ 8 – 10 แห่ง
ในเขตเทศบาล หากเราได้ความรู้ตัวเดียวกันจากผู้ปกครอง จากทีมเดียวกัน มีข้อมูลเดียวกัน ก็จะทําให้เด็กที่ผ่าน
การอบรมสามารถนําไปใช้ที่เป็นข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะทําให้เด็กมีความภาคภูมิใจ รักท้องถิ่น ฉะนั้นจึงต้องการให้
เทศบาลมีการจัดอบรมดังกล่าวขึ้นในปี 2556 โดยจัดให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแต่ละโรงเรียนมาทําการอบรม
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่า
ทะเล และสนามบินอู่ตะเภา
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “พิพิธอาเซียนสัญจร”
ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 คณะครูสายชั้นอนุบาลอบรม สสวท. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ตรวจสุขภาพครูประจําปี
- วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษาศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมหนึ่งสายชั้นหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชั้น ป.4 “ยาดมสมุนไพรหอม”
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมหนึ่งสายชั้นหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชั้น ป.5 “พวงกุญแจแฟนซี”
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ
- วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมหนึ่งสายชั้นหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชั้น อนุบาล 1 – 2 “ไข่เค็มสมุนไพร”
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมหนึ่งสายชั้นหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชั้น ป.1 “ตะไคร้หอมมหัศจรรย์”
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 นักเรียนอบรมเด็กไทยทําได้ โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครระยอง
- วั น ที่ 3 กรกฎาคม 2555 เจ้ า หน้ าที่ สาธารณสุ ข เทศบาลนครระยอง ตรวจสุ ข ภาพนักเรี ย นชั้ น
ป.1 – ป.4
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ตรวจเยี่ยมเตรียมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดย
ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ณ ห้องสมุดประชาชน
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ร่วมประกวดกอบเชียร์พิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อ ณ อาคารอเนกประสงค์
บ้านพักพนักงาน IRPC
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 รับโล่รางวัลโรงเรียนร่วมวิทิสาสมาธิ ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.1, ป.4 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษาสวนนงนุช
- วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2555 บุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
จังหวัดนครปฐม และทัศนศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

-27- วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ผอ.รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับเขต ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย ณ โรงแรมสตาร์
- วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555 หยุดเรียนเพื่อหยุดการแพร่เชื้อโรคมือ เท้า ปาก
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษาสวนเสือศรีราชา
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมวันภาษาไทย
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 พนักงานครูได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จํานวน 3 คน
* ครูธวัลย์ญา จังคพานิชย์
* ครูศิรประภา เดชรัตนสุวรรณ์
- ครูสุภาภรณ์ เพ็งสุภาพ
- วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ร่วมแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดย ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดระยอง ณ สตาร์พลาซ่า
1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3. รางวัลชมเชย
- วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2555 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. รองชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6
2. รางวัลชมเชย วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- คณะครูทัศนศึกษาดูงาน ณ หัวหิน - อัมพวา
- กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีตัวแทนนักเรียนสาธิตการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองที่ถูกต้อง
และกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลงเพื่อปลูกฝังและฝึก “การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง”, การแสดงตลกของ
นักเรียนชั้น ม.3/4 บูรณาการภาษาไทย 4 ภาค ซึ่งนักเรียนชื่นชอบ เพลิดเพลิน สนุกสนานและมีความสุขดี,
กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและสตริง
- กิจกรรมทําบุญตักบาตรและแห่เทียนจํานําพรรษา
- ศึกษาดูงานที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การเลือกตั้งประธานชุมชนทุ่งโตนด
รายชื่อ ผู้สมัครประธานชุมชนสัมฤทธิ์
1. นายฉลาด โกสิต
ผลการเลือกตั้ง คือ นายฉลาด โกสิต ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนทุ่งโตนดโดยการยกมือรับรอง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การเลือกตั้งประธานชุมชนสัมฤทธิ์
รายชื่อ ผู้สมัครประธานชุมชนสัมฤทธิ์
1. นายสงัด วงษ์ประเสริฐ
2. นายประธาน ทองเฟื่อง

-28ผลการเลือกตั้ง หมายเลข 1 ได้ 321 คะแนน
หมายเลข 2 ได้ 222 คะแนน
ดังนั้น หมายเลข 1 นายสงัด วงษ์ประเสริฐ ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนสัมฤทธิ์
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- ออกมอบรางวัลโครงการน่าบ้านชวนมองในเขตเทศบาลนครระยอง
* ร.ท.นิมิตร งามสุข ชุมชนพูนไฉ่ บ้านเลขที่ 002/2 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
* นายเบญจพล ตั้งศรีไพโรจน์ ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ บ้านเลขที่ 151/14 ถนนริมน้ํา
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
* นางสาวบุษยา ติรพัฑฒ์ ชุมชนสะพานราษฎร์ บ้านเลขที่ 10/5 ถนนตากสินฯ ตําบลท่า
ประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
* นางสาวกรรณิการ์ คงเมือง ชุมชนหนองสนม-ปักป่า บ้านเลขที่ 44/1 ถนนทับมา
ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลนครระยอง
- กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการทําน้ําพริกและขนมหวาน เทศบาลนครระยอง
- ร่วมเป็นเกียรติเปิดตัวโครงการ “เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา”
- ออกสํารวจวัดรอบโคนต้นและความสูงต้นไม้ในโครงการปลูกป่ากลางเมืองฯ เพื่อวัดค่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เทศบาลนครระยอง
สถานธนานุบาล
ผลการดําเนินงานในรอบเดือน กรกฎาคม 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2555)
ยอดรับจํานํารวม
2,864 ราย จํานวนเงิน
ยอดไถ่ถอนรวม
2,736 ราย จํานวนเงิน
ทรัพย์จํานําคงเหลือ
8,827 ราย จํานวนเงิน
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
รวมรายรับ
รายจ่าย
ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน
รายจ่ายประจํา
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน
หัก ใช้ไปแล้ว
คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก

71,642,800.- บาท
70,036,200.- บาท
228,459,940.- บาท
2,181,531.75 บาท
68,705.- บาท
2,250,236.75 บาท
383,493.21
337,899.02
721,392.23
1,528,844.52
140,000,000.99,280,000.40,720,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-29ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- เรื่องการปรับเงินเดือน 8 เปอร์เซ็นต์ ของข้าราชการ เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ให้ศึกษารายละเอียดอีกครั้ง
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
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