
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 3/2555 

วันที่ 6 มีนาคม 2555 
ณ ห้องอีคลาสรูม โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
8. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
13. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
14. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
16. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง  แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

17. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

18. นางกนกวรรณ ภานุทัต แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
19. ว่าท่ีร้อยตรีจรัล   ภิญวัย แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

20. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
21. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
22. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
23. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

24. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
25. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
26. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
27. นายนิยม ชุมสงฆ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
28. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
2. นายเสรี สุวรรณวิจิตร รองนายกเทศมนตรี                 (ไปราชการ) 
3. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล                    (ไปราชการ) 
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4. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข 
   และส่ิงแวดล้อม                      (ไปราชการ) 
5. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 

1. ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 157,314.62 บาท  รายจ่าย 81,806.30 บาท 
2. ฝ่ายปกครอง 
2.1 งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
     2.1.1 การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง 
และสวนศรีเมือง 
     2.1.2 จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 
     2.1.3 จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 
     2.1.4 จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
     2.1.5 ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  - กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 3  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 1 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 5 ราย 
     2.1.6 จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 21 ป้าย 
     2.1.7 ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ําชํารุด จํานวน 10 แห่ง และถนน ฟุตบาท ชํารุด  
             จํานวน 8 แห่ง 
     2.1.8 งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  -   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 
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การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2555 

สถิติทางการทะเบียนราษฎร ชาย หญิง รวม 

จํานวนประชากร 28,233 31,373 59,606 

 - ประชากรตําบลท่าประดู่ 9,375 10,637 20,012 

 - ประชากรตําบลเชิงเนิน 10,154 11,325 21,479 

 - ประชากรตําบลปากน้ํา 4,478 4,753 9,236 

 - ประชากรตําบลเนินพระ 4,226 4,653 8,879 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - - 37,762 

หลังคาเรือน - - 30,828 

การเกิด 259 201 460 

การตาย 105 83 188 

การย้ายเข้า 264 382 646 

การย้ายออก 253 283 536 

การแก้ไขรายการบุคคล 120 140 260 

รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออกและแก้ไขรายการ 2,149 
 

รายงานสถิติการทําบัตร 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2555 

รายการขอมีบัตร ชาย หญิง รวม 

ผู้ขอทําบัตร ฯ ที่มีช่ืออยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง 390 437 827 

ผู้ขอทําบัตร ฯ ที่มีรายช่ืออยู่นอกเขตเทศบาลนครระยอง 296 234 530 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก 159 180 339 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ 163 197 360 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย 154 130 284 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรชํารุดในสาระสําคญั 125 38 163 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล 24 46 70 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนที่อยู่ 56 73 129 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน 0 0 0 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีอื่น ๆ 5 7 12 

รวมให้บริการงานบัตรประชาชนทั้งส้ิน 686 671 1,357 
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2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย  16  คร้ัง 
     - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ  88  คร้ัง 

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3.1 งานธุรการ มีคณะศึกษาดูงาน 11  คณะ   จํานวน 1,726  คน 
3.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
-พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                      1 คน 
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                            1 คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                      -  คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ 
 ท่ีหน่วยงานอ่ืน                                                       1 คน 
-พนักงานเทศบาล ลาออก                                           -  คน 
-ลูกจ้างประจําลาออก                                                1 คน 
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                20 คน 
-พนักงานจ้างลาออก                                               11 คน 
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 (ตําแหน่งบริหาร)                                                     - คน 
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
 ท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)                                           - คน 

 - รายงานการเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง และนายกเทศมนตรี 
นครระยอง กําหนดวันรับสมัคร วันท่ี 11 – 15 มีนาคม 2555 และจะมีการนัดประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
เก่ียวกับการเลือกตั้งให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างช่วยเหลือปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครระยองและนายกเทศมนตรีนครระยอง และได้ขอความร่วมมือทางกองสวัสดิการสังคม 
ประสานกับชุมชนท้ัง 29 ชุมชน ช่วยติดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และกําหนดให้มีการเดินรณรงค์เลือกตั้ง 
ในวันท่ี 4 เมษายน 2555  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานประชาสัมพันธ์ 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย  และเคเบิลทีวี 
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  รวม  26  เร่ือง 
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป  ของหน่วยงานอ่ืนๆ  รวม  48 เร่ือง 
  รวมทั้งส้ิน  74  เรื่อง 
3. กิจกรรมของเทศบาล  รวม    5  กิจกรรม 
4. อนุเคราะห์เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์  รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  รวม  12  คร้ัง   
5. ส่งข่าวให้ส่ือมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net  รวม  5  ข่าว 
6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์  รวม  8  คร้ัง 
7. บันทึกเทปรายการ  “รอบร้ัวนครระยอง”  รวม  4  คร้ัง 
8. ส่ง  sms  เชิญคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และส่ือมวลชน  รวม  15  คร้ัง 
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - คร้ัง 
10. รับเร่ืองร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม  1 ราย 
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งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1.ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 19 คร้ัง 19 เร่ือง 
2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  15 คร้ัง 15 เร่ือง 

งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม) 
2.ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม  จํานวน 4 เร่ือง 
 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 
8 ก.พ.55 ขอให้ตรวจสอบฯ และ

พิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ี 

กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

8 ก.พ.55 ขอให้ตรวจสอบฯ และ
พิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ี 

งานเทศกิจ/กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ อยู่ในระหว่าง
การดําเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี 

16 ก.พ.55 ขอให้ตรวจสอบฯ และ
พิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ี 

กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

20 ก.พ.55 ขอให้ตรวจสอบฯ และ
พิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ี 

กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

 
งานรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข ์
1.ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์เทศบาลนครระยอง  จํานวน 12 เร่ือง ตอบกลับแล้ว 4 เร่ือง 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 

25 ม.ค.55 กล่ินจากควันเผาถ่าน สน.การสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ตอบ  

29 ม.ค. 55 
ช่วยตรวจสอบนมถุง ร.ร วัด
โขดฯ 

กองการศึกษา ตอบแล้ว 6 ก.พ.55 

29 ม.ค.55 
ครู ร.ร วัดโขดฯบางคนใช้
วาจาไม่สุภาพ 

กองการศึกษา ตอบแล้ว 6 ก.พ.55 

6 ก.พ.55 ร้านอาหารหลังสวนเสียงดัง สน.การสาธารณสุขฯ ตอบแล้ว 23 ก.พ.55 
8 ก.พ.55 การให้บริการคลีนิค สน.การสาธารสุขฯ ยังไม่ได้ตอบ  

15 ก.พ.55 
 
การตรวจสอบผู้มีรายช่ือ
เลือกตั้ง 

กองวิชาการฯ ยังไม่ได้ตอบ  

16 ก.พ.55 
ห้างแหลมทองจัดงานเล้ียง
ดังอีกแล้ว 

สน.การสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ตอบ  

18 ก.พ.55 
แจ้งทุจริตศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดลุ่มฯ 

กองการศึกษา ตอบแล้ว 20 ก.พ.55 

20 ก.พ.55 สอบถามปัญหาการจราจร กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ  
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วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การ
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

23 ก.พ.55 ยังไม่มีการปรับปรุงใด ๆ 
ท้ังส้ินหนักกว่า 

กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ  

23 ก.พ.55 โรงเรียน กองการศึกษา ยังไม่ได้ตอบ เร่ืองรับใหม่ 

25 ก.พ.55 กล่ินรบกวนจากการเผา
พลาสติกยางรถ 

สน.การสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ตอบ เร่ืองรับใหม่ 

      
 
งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้ 
1. แจ้งเกิด   จํานวนผู้มาขอรับบริการ                   449    คน 
2. แจ้งตาย   จํานวนผู้มาขอรับบริการ                    179    คน 
3. ย้ายเข้า   จํานวนผู้มาขอรับบริการ                    198    คน 
4. ย้ายออก   จํานวนผู้มาขอรับบริการ                    556    คน 
5. ทําบัตรประชาชน  จํานวนผู้มาขอรับบริการ                    354    คน 
6. ชําระภาษี   จํานวนผู้มาขอรับบริการ                  1,427    คน 
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ           จํานวนผู้มาขอรับบริการ                  1,754    คน 
8. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ                      335   คน 
9. จดทะเบียนพาณิชย์  จํานวนผู้มาขอรับบริการ                        58   คน 
10. รับโทรศัพท์สายนอก  จํานวนผู้มาขอรับบริการ                     484    คน 
11. อ่ืน ๆ    จํานวนผู้มาขอรับบริการ                     202    คน 

                                              รวมผู้ใช้บริการทั้งส้ิน       5,996   คน 
 
งานนิติการ 
 
ลําดับ

ที่ 
เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1 การสอบสวนข้อเท็จจริง       
 1.1 เคร่ืองยนต์เรือสูญหาย 

จํานวน 1 เคร่ือง 
อยู่ในระหว่างสรุปสํานวนการสอบสวน 28 มี.ค.55   

 1.2 เคร่ืองตัดหญ้าสูญหาย 
จํานวน 5 เคร่ือง 

ทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือนให้แก่บุคคล
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

1 มี.ค.55   

 1.3 ชุดผจญเพลิงงาน
ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 

ส่งหนังสือว่ากล่าวตักเตือนให้แก่บุคคล
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

2 มี.ค.55   
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ลําดับ

ที ่
เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

3. คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์       
 3.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นางวาสนา 

เจริญผล และนายจิรเดช ผลพูล ชําระ
เงิน 2,235,000 บาท 

    

 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย 
3.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู
(บริเวณถนนท่าบรรทุก) 

 
คดีศาลอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์ นายธีระ
ศักดิ์ อินธนู แล้ว และเทศบาลได้ทํา
หนังสือขอความอนุเคราะห์พนักงาน
อัยการแก้อุทธรณ์แล้ว 

    

 3.3 คดีนางโสภา พรานนท์
สถิต (ฟ้องบุกรุกบริเวณส่ี
แยกออคิด) 

อยู่ในระหว่างนัดสืบพยานโจทก์     

 3.4 คดีนายยุทธศาสตร์
ฉ่ําเมืองรักษ์ (ฟ้องให้ชดใช้
ค่ า เ สี ยหายบ ริ เ วณหน้ า
ไปรษณีย์) 

คดีนี้ศาลจังหวัดระยองได้พิพากษาให้
บริษัท ไอโออิประกันภัย จํากัด และ
นายยุทธศาสตร์  ฉ่ําเมืองรักษ์ ร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายจํานวนเงิน 154,900 
บาท ดอกเบ้ีย 10,471.66 บาท รวม
เป็นเงินท้ังส้ิน 165,371.66 บาท 

    

 3.5 คดีนางบัวศรี พวงศรี
เจริญ ละเมิดบริเวณซอย
โชคด ี

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าทางพิพาท
ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของนางบัวศรี แต่เป็น
ทางสาธารณสมบัติของแผ่นดินและ
ไม่ใช่ทางภารจํายอม 

    

 3.6 คดี บริษัท สหพัฒนา
ท่ีดิน จํากัด 

คดีนี้ อยู่ในระหว่างสืบหาทรัพย์ของ
บริษัท สหพัฒนาท่ีดิน 

    

 3.7 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซ
ชีวภาพระเบิด 

-ขณะนี้ได้รวบรวมพยานเอกสาร
หลักฐานเพ่ือเตรียมฟ้องบริษัท       
เจ้าพระยาประกันภัย ให้ชดใช้
ค่าเสียหายจํานวนเงิน 
16,176,112.50 บาท 
-พนักงานอัยการได้นัดให้ถ้อยคํา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมวันท่ี 16 ก.พ.55 

    

4 คดีอาญา       
 4.1 คดีนางพะนอจิตต์ หรือ 

ขาว โพธ์ิทอง              
(บริเวณร้านอาหารครัวลุง) 

เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 54 ได้ทําหนังสือขอ
ทราบผลการดําเนินการจับกุมไปยัง 
สภอ.เมืองระยอง แล้ว แต่ยังใม่ได้รับ
แจ้งจาก สภ.อ.เมืองระยอง 
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ลําดับ

ที่ 
เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

5 คดีปกครอง       
 5.1 คดีท่ีดินบริเวณชุมชน

สองพ่ีน้อง 
คดีนี้ได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษา ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด 

    

 5.2 คดีนายทองหล่อ แก้ว
ประดับ ท่ี 1 กับพวก รวม 
167 คน 

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง 

    

 5.3 คดีนางสมทรง
ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) 

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง 

    

 5.4 คดีนายจักรพงษ์ หงส์
หิรัญรัตนา(ตลาดวัดลุ่ม) 

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทําคําให้การ
เพ่ิมเติมเทศบาลฯ ได้ทําคําช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมส่งอัยการเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง 

    

 5.5 นางวรรณา ตันเต่งผล
(ตลาดแม่แดง) 

เม่ือวันท่ี 23 พ.ย.54 ศาลปกครอง
ระยองได้ไต่สวนข้อเท็จจริง และขณะนี้
อยู่ในระหว่างศาลปกครองนัดพิจารณา
คร้ังแรก 

    

 5.6 การตรวจสอบการเพิก
ถอนการออกโฉนด ท่ีดิน
บริเวณโขดปอ(ถนนราษฎร์
บํารุงซอย 15) 

นายสงกรานต์ หรือชลัฐ หาญรงค์ แจ้ง
ว่าได้ยื่นฟ้องกรมท่ีดินท่ี 1 อธิบดีกรม
ท่ีดิน ท่ี 2 ต่อศาลปกครองสูงสุด ว่า
เป็นผู้ถือครอบครองท่ีดินตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์(น.ส.3ก) เลขท่ี
2171 และเลขท่ี 3579 ตําบลเนิน
พระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ต่อมา
ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาว่าคดี
พิพาทเก่ียวกับสิทธิในท่ีดินอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมท่ี
ศาลปกครองช้ันต้นมีคําส่ังไม่รับคําฟ้อง
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ 
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สํานักการคลัง 
เปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับจริง ปีงบประมาณ 2555 

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2555 
ประเภทรายรับ ประมาณการ รายรับจริง ร้อยละ 

1. รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 85,445,000 40,412,532.98 11.44 

2. รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ท้ัง
จํานวน 

168,450,000 77,407,169.31 45.95 

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป 99,825,000 31,497,719.00 31.55 

รวมทั้งส้ิน 353,372,000 149,317,421.29 42.21 

 
สถานะการเงิน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 

รายการ จํานวนเงิน 

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 47,626,818.62 

เงินฝากธนาคาร 388,735,247.95 

เงินรายจ่ายค้างจ่าย 84,886,845.55 

เงินสะสม 218,647,979.19 

 
กองช่าง 

 - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา ซอยเช่ือม ถ.ราษฎร์บํารุงฝ่ังทิศใต้ 
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําซอยสุขุมวิทนครระยอง 51 
            วันท่ี 5 มี.ค.55 ผลการดําเนินงานประมาณ 90% 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ําซอยราษฎร์บํารุงฝ่ังทิศเหนือ (ข้างโรงแรมอาร์เอ็ม) 
            รูปขณะเข้าดําเนินการ วันท่ี 5 มี.ค.55 ผลการดําเนินงานประมาณ 70% 
 
สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 - เร่ืองติดตามจากเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา จํานวน 1 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 - เร่ืองร้องเรียนของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จํานวน 10 เร่ือง  (แก้ไขแล้ว  7 เร่ือง) 
 - เร่ืองร้องเรียนของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จํานวน 10 เร่ือง  (ติดตามต่อ 3 เร่ือง) 
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งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 
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ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
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 - รายงานผลการสํารวจข้อมูลแหล่งกําเนิดขยะติดเช้ือในเขตเทศบาล ภายใต้โครงการปฏิบัติการคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง ประจําปีงบประมาณ 2555 โดยทําการสํารวจตั้งแต่วันท่ี 23–31 มกราคม 2555   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจข้อมูลและจัดทําแผนท่ีแหล่งกําเนิดขยะติดเช้ือในเขตเทศบาล ประกอบการ
วางแผนการดําเนินงานจัดเก็บและนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป สามารถสรุปผลการสํารวจได้ดังนี้  
     1. คลินิกท่ีเข้าสํารวจ                จํานวน         105       แห่ง 
     2. ปริมาณขยะติดเช้ือรวม                  จํานวน          452.30  กิโลกรัม  
     3. คลินิกท่ีคัดแยกขยะติดเช้ือ           จํานวน     88    แห่ง 
     4. คลินิกท่ีมีการคัดแยกและส่งกําจัดอย่างถูกต้อง   จํานวน     37    แห่ง 
     5. คลินิกท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ                จํานวน     28    แห่ง 
(สถานพยาบาล 105 แห่ง) *ปริมาณขยะติดเช้ือส่วนใหญ่เป็นค่าประมาณการ* 
 - อบรมโครงการขยายผลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมือง 
ลดคาร์บอนและสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   
คร้ังท่ี 1  เม่ือวันท่ี 30 – 31 มกราคม 2555  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุ๊ตพร้ินท์และสามารถคํานวณขนาดคาร์บอนฟุ๊ตพร้ินท์ของ
องค์กรได้  ซ่ึงมีผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมอบรม  ได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  และคณะทํางานโครงการฯ   และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละ
หน่วยงานเพ่ือวิเคราะห์และคํานวณคาร์บอนฟุ๊ตพร๊ินขององค์กร  แล้วนําข้อมูลมาประกอบการวางแผน และหา
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนฟุ๊ตพร๊ินต่อไป  
 - ร่วมประชุมปรึกษาหารือและต้อนรับคณะเจ้าหน้าท่ีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่ิงแวดล้อมประเทศ
ญี่ปุ่น (ICETT) เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2555 เจ้าหน้าท่ีจาก ICETT) ได้ขอเข้าพบและหารือร่วมกับรอง
นายกเทศมนตรีนครระยอง นายธนิต อังควินิจวงศ์ และเจ้าหน้าท่ีของสํานักการสาธารณสุขฯ และฝ่ายช่าง
สุขาภิบาล กองช่าง  เพ่ือนําเสนอผลการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเคยเข้า
ร่วมโครงการกับ ICETT  และประชุมหารือเร่ืองการเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรของเทศบาลโดยส่งไปฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ณ สถาบัน ICETT ประเทศญี่ปุ่น โดยขอให้เทศบาลฯ ยื่นข้อเสนอต่อ JICA เพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการฝึกอบรมดังกล่าว 
 - กระทรวงมหาดไทยติดตามประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ   5  ธันวาคม  2554 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
ก่อสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติและหอชมวิว บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ได้เสนอโครงการก่อสร้าง
สะพานเดินศึกษาธรรมชาติและหอชมวิว  เข้าร่วมในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  และได้มีคณะอนุกรรมการ  
จากกระทรวงมหาดไทย ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในโครงการฯโดยมี นายธนิต อังควินิจวงศ์       
รองนายกเทศมนตรีนครระยอง  สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฯ  และ ผู้แทนจากบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) มาให้
การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการก่อสร้าง  
 - กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและป่าชายเลน ได้เข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังท่ี 13 ประจําปี 2554  
ณ  สํานักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและ
ป่าชายเลน เข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังท่ี 13 โดยมีตัวแทนจากกลุ่มอนุรักษ์ฯ  3 ท่าน ขึ้นรับรางวัลจากจาก
ท่านอนันต์  ปันยารชุน  ประธานคณะกรรมการตัดสินและประธานในพิธีเปิด และมีตัวแทนสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฯ 
และบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด มหาชน ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย  
 - กิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน ภายใต้โครงการปฏิบัติการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง วัตถุประสงค์เพ่ือให้อาสาสมัคร 3R+ ฯ 
ร่วมกําหนดแนวทาง วางแผน และรับทราบรูปแบบการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนท้ิงประจําปีงบประมาณ 2555 
โดยในปีนี้จะคัดเลือกชุมชนนําร่อง 4 ชุมชน (โซนละ 1 ชุมชน คัดเลือกจากการประชุมในคร้ังนี้) ซ่ึงชุมชนท่ี
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ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนนําร่อง ได้แก่ ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนสวนวัด, ชุมชนพูนไฉ่, ชุมชนชายกระป่อม 
และนัดหมายอาสาสมัคร 3R+ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีรณรงค์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ แต่ละชุมชนในช่วง
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน และเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีประเมินผลกิจกรรมแยกถุงสะสมแสตมป์ แลกของรางวัล
ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2555 

งานสุขาภิบาลอาหาร 
 1. ล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง  ได้แก่ ตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง) , 
ตลาดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม) , ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) 
 2. ประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะท่ีตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์) ตามตัวช้ีวัด 16 ข้อ         
ผ่านเกณฑ์ 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ไม่ผ่าน 2 ข้อ ซ่ึงได้รับการอนุโลม 1 ข้อ  และอีก 1 ข้อ  อยู่ระหว่าง
รอกองช่างแจ้งผลการประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่ึงจะแจ้งเป็นหนังสือให้สํานักการ
สาธารณสุขฯ ทราบในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
 3. เฝ้าระวังโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ําเป็นส่ือ ในเขตเทศบาลนครระยอง โดยการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
ระดับค่าคลอรีนอิสระในน้ําในแพปลา ซ่ึงผลการตรวจสอบไม่พบค่าคลอรีนอิสระในน้ํา จึงให้คําแนะนําในการใส่
คลอรีนและแจกผงคลอรีน จํานวน 19 แห่ง  
 4. ตรวจสอบสภาพบ่อดักไขมันในโรงอาหารของโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ซ่ึงพบว่าท่อบ่อดักไขมัน
ตัน เนื่องจากไม่มีการตักเศษอาหารท้ิง และฝาบ่อน้ําท้ิงชํารุด 1 ฝา บริเวณทางเท้าตรงบ่อดักไขมันและบ่อน้ําท้ิง
ชํารุดมีการทรุดตัวของพ้ืนดิน ในเบ้ืองต้นได้ประสานครูอนามัยโรงเรียนพร้อมแนะนําให้ทําความสะอาดบ่อดัก
ไขมันโดยการตักเศษอาหารท่ีอุดตันออก และทําความสะอาดบริเวณดังกล่าว ควรจัดให้มีการทําความสะอาด
และตักเศษอาหารในบ่อดักไขมันท้ิงทุกคร้ังท่ีมีการล้างทําความสะอาดส่ิงของในบริเวณดังกล่าว โดยจะติดตาม
ผลการดําเนินการดังกล่าวต่อไป 
 5. ลงพ้ืนท่ีสํารวจสถานประกอบการจําหน่ายอาหารท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ CFGT ท้ังส้ิน 37 ร้าน 
แยกเป็นร้านอาหาร 35 ร้าน และแผงลอยจําหน่ายอาหาร 2 ร้าน 
 6. เฝ้าระวังการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟลดความอ้วนและกาแฟชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 
โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทราบ และทําหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ   
ห้างฯ/ร้าน  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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 - จัดกิจกรรมอบรมแกนนําเยาวชนด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
วันท่ีดําเนินงานคือ วันท่ี 10  กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1 จํานวน 11 คน 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 9 คน สถานท่ี  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - กิจกรรมรณรงค์สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลาย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
ผลการดําเนินงาน  
  1. ในชุมชน  จํานวน  29  ชุมชน   
        - เข้าดําเนินการในบ้านได้           8,368     หลังคาเรือน 
   - ไม่สามารถเข้าดําเนินการได้ 5,660     หลังคาเรือน 
            (แจกเอกสารประชาสัมพันธ์และสนับสนุนทรายอะเบท) 
 - กิจกรรมรณรงค์สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลาย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง  ผลการดําเนินงาน 
  1. ในโรงเรียน          30  แห่ง 
   2. ในศาสนสถาน        9  แห่ง  
 - กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักของพนักงานรักษาความสะอาด สํานักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมเทศบาลนครระยอง วันดําเนินการคือ วันท่ี 24  กุมภาพันธ์  2555 สถานท่ีดําเนินงาน  บ่อขยะ 
เทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานคือมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจํานวน 45 ราย ความร่วมมือจากพยาบาล
วิชาชีพชํานาญการโรงพยาบาลระยอง 

งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 - กิจกรรมติดตามเยี่ยมดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดท่ีบ้าน มารดาหลังคลอดและทารกแรก
เกิดรายใหม่ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 35 ราย สามารถติดตามเยี่ยมได้ 21 ราย  
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 - สอนสุขศึกษาเร่ืองโภชนาการเด็กวัยเรียน ในเด็กนักเรียนท่ีมีปัญหาภาวะโภชนาการพร่อง โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ํา ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์  2555 มีนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการพร่องเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 
35 คน 
 - โครงการแก้ไขปัญหาพัฒนาการผิดปกติในเด็กปฐมวัยผ่านนิทาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ 
วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2555 มีผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 30 คน 
 - อบรมฟ้ืนฟูความรู้แกนนํานมแม่ ณ ห้องประชุมหลักเมือง วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2555 
มีแกนนําผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 10 คน 
 - โครงการสร้างแกนนําเครือข่ายผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีบ้าน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช    
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 
  - จัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีบ้าน จํานวน 20 คน  

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
1. กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือน วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2555 
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 312 คน คิดเป็นร้อยละ 93.97 
 - จ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ประจําเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554  จํานวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 
1002. กิจกรรมนิเทศงานใน ศสมช. ระหว่างวันท่ี 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 จํานวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
77.77 มี อสม. เข้ารับการนิเทศจํานวน 212  คน คิดเป็นร้อยละ 73.61   
 - ผลการดําเนินงานของกลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
    1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน 3,747 ราย  
จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
   ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน  2,670 ราย คิดเป็นร้อยละ  71.26 
    ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน   348 ราย คิดเป็นร้อยละ  9.29 
   ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน   729 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.45 
  2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
   ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,524 ราย นอกเขต 146  ราย 
    ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 348 ราย นอกเขต   7  ราย 
   ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 700 ราย นอกเขต  29  ราย 
    รวม  ในเขต 3,565 ราย นอกเขต  182 ราย 
    คิดเป็นร้อยละ ในเขต 95.14  นอกเขต  4.85 



 -19-

 

 
 



 -20-

 
 

 
กองการศึกษา 
 - อบรมการใช้โปรแกรม Proshow Gold 
 - อบรมการใช้ข้อมูล O- NETในการพัฒนากลุ่มสาระวิชา จัดโดย...สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 - ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังคําช้ีแนะการเปิดช้ันเรียน ม.ปลาย 
 - ผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ(ประถมฯ) 
 - ประชุมหารือการขับเคล่ือนการศึกษาก้าวสู่สากล 
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

ฝ่ายวิชาการ 
 - การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล ประจําปีการศึกษา 2555  
 ณ สนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2555 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ประจําปีการศึกษา 2555  ณ สนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทัศนศึกษา  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 - สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากน้ํา 
 - วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555 ผอ.ชวนชม ใจชะอุ่ม เป็นประธาน เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555  ณ ห้องประชุมวิชาการอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
 - วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนได้มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนใน 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 - วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ได้เข้าร่วมการแข่งวิชาการ   
ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยองโดย ได้รับรางวัลท้ังส้ิน จํานวน 5 รายการ ดังนี้ 
  - เด็กหญิง เออร์มาร์  เจน อลิสโบแข่งขัน Impromptu  Speech เร่ือง My family ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ( เหรียญทอง) 
  - เด็กชายวฤทธ์ิ     วงศ์สุวรรณ  เด็กชายสิรวิชญ์   โคจรานนท์  เด็กชายคุณากร    โคจรานนท์ 
    เด็กชายคุณากร    ฝอยจันทร์  เด็กชายเกษมศักดิ์  โฉมทอม  เด็กชายจาตุรงค์  ก่ิงพวง 
    เด็กชายเจษฎา      ยอดจิตร  เด็กชายชัยวัฒน์   วงศ์อยู่  แข่งขันการใช้เข็มทิศและการ
    คาดคะเน  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ( เหรียญทอง )  
                   - เด็กชายเจษฎา  เกษราธิกุล แข่งขันโปรแกรม Excel   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
                      (เหรียญทองแดง ) 
  - เด็กชายเตชานนท์  เปียฉ่ํา  เด็กชายญีฮาด  โตอ่ิม  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒     
                      (เหรียญทองแดง)  แข่งขันทักษะความรู้วิชาประวัติศาสตร์  
  - เด็กชายวีระชัย  สามล  เด็กหญิงปาริฉัตร  ทิพย์ลม  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
                      (เหรียญทองแดง) แข่งขันทักษะความรู้วิชาพุทธศาสนา  
 - วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2555 ได้จัดชุดการแสดงเข้าร่วมกิจกรรม KIDS CAN DO  
ณ บริเวณหน้าห้องสมุด สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง 
 - คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระหว่างวันท่ี 17-18 ก.พ.55 
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการ  (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการ (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ณ โรงแรมเวล อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันท่ี 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2555 
 - วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2555ได้รับเกียรติจากท่านปลัดเทศบาลนครระยองนายมนตรี นันตติกูล เป็น
ประธานเปิดงานปากน้ําสัมพันธ์ วันวิชาการ สร้างผลงานสู่การเรียน คร้ังท่ี 4 ณ บริเวณสนามฟุตบอล 
 - โรงเรียนจัดสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ให้แก่นักเรียนในช่วงช้ันท่ี 2 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 
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 - โรงเรียนได้จัดทําโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเทศบาลนครระยอง ในวันท่ี 
29 กุมภาพันธ์ 2555 ทําการสอบนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
 - วันท่ี 2 มีนาคม 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ เจดีย์กลางน้ํา 
 - วันท่ี 2 มีนาคม 2555 จัดกิจกรรมวันวิชาการ เปิดบ้านปากคลอง คร้ังท่ี 3 
 - รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน 
 - วันท่ี 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2555 ลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ณ ศูนย์
ศึกษาส่ิงแวดล้อม เจดีย์กลางน้ํา จังหวัดระยอง 
 - หน่วยกู้ภัย (ปากน้ํา) ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ซ่ึงสามารถนําความรู้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันเม่ือพบผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 - กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยอง ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมรอบป่าชายเลน 
 - วิทยากรจากศูนย์ส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกฝังการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้ลูกเสือ – เนตรนารี 
   ซ่ึงกิจกรรมคร้ังนี้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  
 - การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 - โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ไปเรียบร้อยแล้ว ในวันเสาร์ท่ี 3 มีนาคม 2555  
 - สอบปลายภาคของนักเรียนทุกช้ันเรียน สอบวันท่ี 12 – 15 มีนาคม 2555 นัดฟังผลสอบวันท่ี 29 
มีนาคม 2555 และจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจะจบการศึกษา และแนะแนว 
เร่ืองการไปศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับช้ัน ป.6 ในวันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2555  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2555 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของเทศบาล  
 - วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองทุก
ระดับช้ัน และแจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียน 
 - วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2555 จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ซ่ึงจะไปศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 - โรงเรียนจะทําการสอบปลายภาค ในวันท่ี 5 – 6  มีนาคม 2555 และวันท่ี  8 – 9 มีนาคม 2555 
 - วันท่ี 6 มีนาคม 2555 (ช่วงเช้า) โรงเรียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ซ่ึงได้ให้นักเรียน
ทุกระดับช้ันไปเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ  วัดลุ่มฯ ซ่ึงได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 - วันท่ี 1 มีนาคม 2555 โรงเรียนได้เข้าประกวดธรรมะ ซ่ึงจัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
ซ่ึงจัดประกวดในระดับจังหวัด ณ วัดป่าประดู่  ซ่ึงโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในช่วงช้ันท่ีหนึ่ง คือใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และช่วงช้ันท่ีสอง ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  คือ ได้ส่งนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   
ซ่ึงคร้ังต่อไปจะไปประกวดในระดับภาคท่ีจังหวัดชลบุรีในวันท่ี 29 มีนาคม 2555  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2555 แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ได้รางวัลชนะเลิศแต่ง
เต็นท์กองเชียร์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ขบวนพาเหรด” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “คะแนนรวมกีฬา” 
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 - วันท่ี  4 – 12  กุมภาพันธ์  2555 ร่วมแข่งขันกิจกรรม “ Kid  Can  Do ” 
 - วันท่ี  8 – 10  กุมภาพันธ์  2555 ประชุมผู้ปกครองระดับช้ันอนุบาล 1 – ประถม 6 
คร้ังท่ี 2/2555  เร่ือง  การรับเงินเรียนฟรี  15  ปี 
 - วันท่ี  10   กุมภาพันธ์  2555  ลงนามสัญญาซ้ือท่ีเพ่ิมเติมโดยสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ 
 - วันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทดสอบนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 และผู้ปกครอง 
 - วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2555  เร่ิมหลักสูตร “ครูสมาธิ” โดยสถาบันจิตตานุภาพ 
 - วันท่ี  21   กุมภาพันธ์  2555 ศูนย์อนามัยท่ี 3 ตรวจเยี่ยมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ส่งประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร 
 - วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2555 มอบตัวนักเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ประจําปีการศึกษา 2555  
 - วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบ O - Net 
 - วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 4  สอบ NRT 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- การสอบคัดเลือกเข้า ม. 1 สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง 

 

 - การสอบคัดเลือกเข้า ม. 1 สําหรับโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลนครระยอง และการสอบคัดเลือกเข้า  ม.4 
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 - จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 - จัดโครงการนิทรรศการวันวิชาการ 

กองสวัสดิการสังคม 

 -  จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยฯ  
 -  พาคณะทํางานเร่ืองกองทุนสวัสดิการชุมชนไปศึกษาดูงานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลชากบก 
 -  ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน 29 ชุมชน 
 -  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนลงพ้ืนท่ีรับปัญหาของชุมชนพร้อมประธานชุมชน 
 - พาคณะทํางานเร่ืองกองทุนสวัสดิการชุมชนไปศึกษาดูงานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลชากบก 
 - ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 - ประชุมหาแนวทางท่ีเห็นชอบร่วมกันและจัดทําใบปลิวโฆษณาโครงการ 
 - เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนลงพ้ืนท่ีรับปัญหาของชุมชนพร้อมประธานชุมชน ส่วนปัญหาความเดือดร้อน
ต่าง ๆ ของชาวบ้าน ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนจะได้เขียนคําร้องเพ่ือขอความอนุเคราะห์แก้ไขต่อไป 

สถานธนานุบาล 

 - ผลประกอบการประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มีประชาชนมาใช้บริการจํานวน 2596  ราย  
จํานวนเงิน 64,421,000.- บาท มียอดเงินรับจํานําลดลงจากเดือน มกราคม 2555 จํานวน 4,635,040.- บาท  
คิดเป็น ร้อยละ 6.71  
 - จํานวนประชาชนท่ีไถ่ถอนท้ังส้ิน 2,632 ราย  จํานวนเงิน 65,727,900 บาท 
มียอดไถ่ถอนลดลงจากเดือนมกราคม 2555 จํานวน 5,765,640.- บาท จํานวนลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.77 
 - จํานวนทรัพย์คงเหลือเดือนกุมภาพันธ์  2555  5,187 ราย จํานวนเงิน 203,779,690.-บาท 
มียอดคงเหลือลดลงจากเดือนมกราคม 2555 จํานวน 1,306,900.- บาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.41 
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รายรับ 

ดอกเบ้ียรับจํานํา                                                   2,041,489.25 บาท 
กําไลจําหน่ายทรัพย์หลุด                                                825,070.- บาท 

รวมรายรับ                                                       2,866,559.25 .- บาท 

รายจ่าย 

ดอกเบ้ีย O.D  ธนาคารออมสิน                                    302,021.79.- บาท 
รายจ่ายประจํา                                                      302,048.83.- บาท 

รวมรายจ่าย                                                        604,070.62.- บาท 

 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,262,488.63.- บาท 

วงเงิน O.D.        100,000,000.-  บาท 
หัก  ใช้ไปแล้ว          78,930,000.-  บาท 
คงเหลือเงินใช้ได้อีก         21,070,000.- บาท 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

 - เร่ืองการเดินรณรงค์เลือกตั้งให้พนักงานเทศบาลร่วมเดินรณรงค์ โดยให้จัดพนักงานเทศบาลหน่วยงานละ  
10 คน เข้าร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส่วนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ขอให้เป็นพนักงานครู จํานวนแห่งละ 
10 คน รวมท้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย มอบกองการศึกษาประสานงาน และให้ อปพร. แต่งชุดเคร่ืองแบบถือธงชาติ 
ประมาณ 10 – 20 คน ควรแต่งกายให้เป็นทีม นําขบวนโดยรถประชาสัมพันธ์ ตามด้วยขบวนกองยาว  ชุดถือธง
ของ อปพร. และผู้ร่วมเดินรณรงค์ ตามลําดับ เร่ิมเดินเวลา 08.00 น. ตั้งแต่สนามสวนศรีเมืองไปถนนตากสิน
มหาราช ออกทางถนนสุขุมวิทด้านหน้าวัดป่าประดู่ และเข้าทางแยกต้นมะขาม กลับมาถึงจุดเดิม 
 - ป้ายของหน่วยงานต่าง ๆ ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบดูว่าหมดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมไปแล้ว
หรือไม่ และมีฉีกขาดหลุดร่วงหรือไม่ หากหมดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมให้เก็บป้ายออกด้วย  
 - สวนสาธารณะทุกแห่ง ควรปลอดสุนัข ปลอดบุหร่ี มอบหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (งานเทศกิจ, กองช่าง)
ดูแลด้วย 
 
 
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
 
     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) 
                                หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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ผลการดําเนินงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – **  กุมภาพันธ์ 2555) 

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


