
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 4/2555 

วันที่ 5 เมษายน 2555 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
2. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
3. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
4. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
5. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
6. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
9. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
12. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

13. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

14. นางสุนิสา ร่มร่ืน รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
15. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

16. นายมุนินทร์  อินทร์ศิริ แทน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
17. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
18. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

19. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
20. นางสายสุนีย์ วาระสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
21. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
23. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
24. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
25. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
26. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล    (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ขณะนี้เป็นช่วงท่ีโรงเรียนปิดเทอม จึงจําเป็นต้องใช้ห้องประชุมของสํานักงานเทศบาลในการประชุม
วันนี้  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2555 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2555 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 

1. ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 163,834 บาท  รายจ่าย 78,838.55 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 -  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน - ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 7 ราย 
     2.1.6 จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 10 ป้าย 
     2.1.7 ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ําชํารุด จํานวน 34 แห่ง และถนน ฟุตบาท ชํารุด  
             จํานวน 2 แห่ง 
     2.1.8 งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  6   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 

การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจําเดือน มีนาคม 2555 

สถิติทางการทะเบียนราษฎร ชาย หญิง รวม 

จํานวนประชากร 28,307 31,485 59,792 

 - ประชากรตําบลท่าประดู่ 9,390 10,685 20,075 

 - ประชากรตําบลเชิงเนิน 10,217 11,385 21,602 

 - ประชากรตําบลปากน้ํา 4,472 4,757 9,229 

 - ประชากรตําบลเนินพระ 4,228 4,658 8,886 
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สถิติทางการทะเบียนราษฎร ชาย หญิง รวม 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 18,339 21,964 40,303 

หลังคาเรือน - - 30,927 

การเกิด 262 234 496 

การตาย 99 79 178 

การย้ายเข้า 323 400 723 

การย้ายออก 347 324 671 

การแก้ไขรายการบุคคล 115 149 264 

รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออกและแก้ไขรายการ 2,332 
 

รายงานการทําบัตร 
ประจําเดือน มีนาคม 2555 

รายการขอมีบัตร ชาย หญิง รวม 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนคร้ังแรก 253 256 509 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ 188 207 395 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย 162 148 310 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรชํารุดใน
สาระสําคัญ 144 63 207 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล 39 63 102 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนท่ีอยู่ 55 94 149 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน 0 0 0 

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีอ่ืน ๆ 3 10 13 

รวมให้บริการงานบัตรประชาชนทั้งส้ิน 844 841 1,685 
 

2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย  2  คร้ัง 
     - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ  74  คร้ัง 

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3.1 งานธุรการ มีคณะศึกษาดูงาน 36  คณะ  จํานวน 3,735  คน 
3.2 งานการเจ้าหน้าท่ี 
-พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                 - คน 
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                      1 คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                  - คน 



 -4- 

-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ 
 ท่ีหน่วยงานอ่ืน                                                 1 คน 
-พนักงานเทศบาล ลาออก                                      - คน 
-ลูกจ้างประจําลาออก                                            - คน 
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                           - คน 
-พนักงานจ้างลาออก                                                3 คน 
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 (ตําแหน่งบริหาร)                                                    - คน 
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
 ท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)                                          - คน 

 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมการช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเร่ืองการป้องกันภัย 
โดยงานป้องกันฯ ได้จัดทําโครงการขึ้น ในวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 
04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าท่ีพร้อมรถกู้ภัย สายตรวจออกปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ จุดเส่ียงคือถนน
สุขุมวิท บริเวณหน้าเทศบันเทิง และจุดท่ีสอง คือ ถนนสุขุมวิทบริเวณตรงข้ามท่ีทําการองค์การโทรศัพท์  

 - มีหนังสือด่วนท่ีสุด จากสํานักงานจังหวัดระยอง แจ้งขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ ซ่ึงเป็นการเชิญชวนให้ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจําทุกวันอังคาร ซ่ึงเป็น
การสร้างวัฒนธรรมท่ีดี เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือบุคลากรในองค์กรในการแต่งกาย ดังนี้ 
  * วันจันทร์  การแต่งกายคือ  เส้ือของจังหวัดระยอง สีเหลืองลายดอกประดู่  
  * วันอังคาร  การแต่งกายคือ  ผ้าไหมหรือผ้าไทย 
  * วันพุธ  การแต่งกายคือ ชุดเคร่ืองแบบราชการ สีกากีคอพับ  
  * วันพฤหัสบดี การแต่งกายคือ ชุดสุภาพ 
  * วันศุกร์ การแต่งกายคือ เส้ือทูบีนัมเบอร์วัน 
โดยขอความร่วมมือแต่ละส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตั้งแต่เมษายน 2555 เป็นต้นไป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  
แต่งกายตามท่ีได้ปฏิบัติอยู่เดิม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีอยู่แล้ว 
 - มีหนังสือด่วนท่ีสุดเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการต่อเนื่อง ช่วงเดือนเมษายน 
2555  โดยให้เทศบาลดําเนินการวางมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัย คือ 
  1. เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ แหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีสําคัญต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ีอย่างครอบคลุมและรัดกุม โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจํานวนมากหรือหนาแน่น อาทิ 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมฉลองเทศกาล ให้ดําเนินการควบคู่ไปกับอํานวยความ
สะดวก เพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดการตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว 
  2. ให้จัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับสถานการณ์ และซักซ้อมการปฏิบัติ โดยเฉพาะ
สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ และมีการจัดเทศกาลสงกรานต์เป็นประจําทุกปี โดยจัดแบบบูรณาการ
ร่วมกัน และให้สอดส่องดูแลในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  3. ดําเนินมาตรการทางการข่าวเพ่ือติดความความเคล่ือนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอาจก่อเหตุท่ีมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  

 - เร่ืองการให้บริการทําบัตรประจําตัวประชาชนในทุกวันเสาร์ (คร่ึงวันเช้า) ให้ดําเนินการจนไปจนถึงส้ิน
เดือนเมษายน 2555 และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป จึงงดการให้บริการในวันเสาร์ โดยให้
ประชาสัมพันธ์เร่ืองนี้ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าด้วย 
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 - วันท่ี 24 เมษายน 2555 จะจัดงานวันเทศบาล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง โดยจะมีการ
วางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน มอบให้สํานักปลัดเทศบาลจัดบอร์ด
นิทรรศการเก่ียวกับประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพ่ือให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบ 

กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
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 
 
งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือน มีนาคม 2555 ดังนี้ 
1. แจ้งเกิด   จํานวนผู้มาขอรับบริการ  348    คน 
2. แจ้งตาย   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         115    คน 
3. ย้ายเข้า   จํานวนผู้มาขอรับบริการ          224     คน 
4. ย้ายออก   จํานวนผู้มาขอรับบริการ          491     คน 
5. ทําบัตรประชาชน  จํานวนผู้มาขอรับบริการ           250     คน 
6. ชําระภาษี   จํานวนผู้มาขอรับบริการ          1,355     คน 
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ  จํานวนผู้มาขอรับบริการ          893     คน 
8. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ            213    คน 
9. จดทะเบียนพาณิชย์  จํานวนผู้มาขอรับบริการ              43    คน 
10. รับโทรศัพท์สายนอก  จํานวนผู้มาขอรับบริการ            343   คน 
11. อ่ืน ๆ    จํานวนผู้มาขอรับบริการ           128    คน 
                                               รวมผู้ใช้บริการทั้งส้ิน    4,403  คน 

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 

1.ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 17 คร้ัง 17 เร่ือง 
2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  14 คร้ัง 14 เร่ือง 
3.ให้บริการจัดทําเว็บไซด์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองและนายกเทศมนตรีนครระยอง 
4.ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ  จํานวน 9 แบนเนอร์ 
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ฝ่ายนิติการ 
งานนิติการ 
 
ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวัน       

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

1 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด      
 1.1 เคร่ืองยนต์เรือสูญหาย จํานวน       

1 เคร่ือง 
สอบปากคําเพ่ิมเติม 1 ปาก 30 เม.ย.55   

 1.2 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาด                 
เทศบันเทิง 

อยู่ในระหว่างสอบปากคํา 
(เพ่ิมเติม) 

30 เม.ย.55   

2 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดียาบ้า 

 
อยู่ในระหว่างแจ้งข้อกล่าวหา 
(สว.2) 

 
30 เม.ย.55 

  

3 การสอบสวนข้อเท็จจริง 
3.1 น้ํามันรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเล่ือน
อัตโนมัติน้ํามันหมด ในระหว่างเดินทางไป
ราชการ 

 
อยู่ในระหว่างการสรุป
สํานวน 

 
20 เม.ย.55 

  

 3.2 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
ปุ๋ยอินทรีย์ 

รวบรวมพยานเอกสารเสร็จ
แล้ว และอยู่ในระหว่างการ
สอบปากคําบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

   

 3.3 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ท่ัม 
ออกแบบก่อสร้าง 

อยู่ในระหว่างการ
สอบปากคําบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

   

 3.4 เทศบาลตําบลจอมพลเจ้าพระยา
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลจอมพล
เจ้าพระยา    ในท่ีดินของบริษัทน้ําตาล
ตะวันออก ในการนํางบประมาณของ
ข้าราชการไปดําเนินการในท่ีดินเอกชน 

อยู่ในระหว่างการสรุป
สํานวน 

   

4. คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์       
 4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นาง

วาสนา เจริญผล           
และนายจิรเดช ผลพูล ชําระ
เงิน 2,235,000 บาท 
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ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวัน       
แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ 

 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย 
4.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู (บริเวณถนน
ท่าบรรทุก) 

 
อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ 

    

 4.3 คดีนางโสภา พรานนท์สถิต (ฟ้องบุก
รุกบริเวณส่ีแยกออคิด) 

คดีนี้นางโสภา ขอไกล่เกล่ีย
โดยยินยอมยกท่ีดินกว้าง 
3.30-8.00 เมตร ให้
เทศบาล ท่ีดินส่วนท่ีเหลือ
จาก 3.30-8.00 เมตร  ให้
เทศบาลร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง
ออก คดีนี้อยู่ในระหว่างแจ้ง             
กองช่าง เพ่ือตรวจสอบว่า
ท่ีดินจํานวน 3.30-8.00 
เมตร รวมท่อระบายน้ําและ
รางระบายน้ําหรือไม่ 

    

 4.4 คดีนายยุทธศาสตร์        ฉ่ําเมืองรักษ์ 
(ฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายบริเวณหน้า
ไปรษณีย์) 

คดีนี้ศาลจังหวัดระยองได้
พิพากษาให้บริษัท ไอโออิ
ประกันภัย จํากัด และนาย
ยุทธศาสตร์  ฉ่ําเมืองรักษ์ 
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย
จํานวนเงิน 154,900 บาท 
ดอกเบ้ีย 10,471.66 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
165,371.66 บาท และค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เทศบาล 

    

 4.5 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ละเมิด
บริเวณซอย       โชคด ี

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า
ทางพิพาทเป็นทางสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน 

    

  4.6 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซชีวภาพระเบิด -เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปว่า
ค่าเสียหายจํานวนเท่าใด อยู่
ในระหว่างทําหนังสือขอ
พยานหลักฐานคืน 

    

5 คดีปกครอง       
  5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ท่ี 1 

กับพวก รวม 167 คน 
คดีนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง 

    

  5.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) คดีนี้อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง 
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ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวัน       

แล้วเสร็จ 
หมายเหตุ 

  5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา         
(ตลาดวัดลุ่ม) 

คดีนี้ ศาลปกครองระยอง
แจ้งให้เทศบาลนครระยอง 
จัดทําคําให้การเพ่ิมเติม 
เทศบาลฯ ได้ทําคําช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมส่งอัยการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง 

    

  5.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) เม่ือวันท่ี 29 มี.ค.55 ศาล
ปกครองระยองได้มี คํา
พิพากษาให้เทศบาลร้ือถอน
ส่ิงปลูกสร้างบนถนนสุวรรณ
สิน และถนนโดยรอบภายใน 
120 วัน นับแต่วันท่ีมีคํา
พิพากษา 

    

  5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออก
โฉนดท่ีดินบริเวณ (ถนนราษฎร์บํารุง   
ซอย 15) 

อยู่ในระหว่างการรังวัดเพ่ือ
ขอออก นสล. ของสํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดระยอง 

    

 
งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม) 
-ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม  จํานวน 4 เร่ือง 
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งานรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
-ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์เทศบาลนครระยอง  จํานวน 8 เร่ือง ตอบกลับมาแล้ว 4 เร่ือง 
วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 
6 มี.ค.55 รบกวนชาวบ้าน สํานักการสาธารณสุขฯ ตอบแล้ว 9 มี.ค.55 
7 มี.ค.55 ตึกก่อสร้างทําความเดือดร้อน กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ  

11 มี.ค.55 เทศบาลนครระยองมีบริการ
ดูดส้วม 

กองวิชาการ ตอบแล้ว 14 มี.ค.55 

17 มี.ค.55 ควันไฟ สํานักการสาธารณสุขฯ ตอบแล้ว 2 เม.ย.55 
19 มี.ค.55 ขยะล้นหมู่บ้าน  สํานักการสาธารณสุขฯ ตอบแล้ว 23 มี.ค.55 
19 มี.ค.55 ร้องเรียนผลกระทบจากการ

ตอกเสาเข็มสร้างคอนโด 
กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ  

19 มี.ค.55 ฝาปิดท่อระบายน้ําชํารุดและ
ผิวถนน ในซอยหอพัก Kc   
อาพาร์ตเมนต์ 

กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ  

20 มี.ค.55 ระบบการระบายน้ํา กองช่าง ยังไม่ได้ตอบ  
 
สํานักการคลัง 

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน มีนาคม 2555 
ประเภทรายรับ ประมาณการ รายรับจริง ร้อยละ 

1. รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 85,445,000 57,649,627.89 16.29

2. รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ท้ัง
จํานวน 

168,450,000 97,177,051.66 27.47

3. เงินอุดหนุนท่ัวไป 99,825,000 90,548,308.00 90.70

รวมทั้งส้ิน 353,720,000 245,374,987.55 69.36

 
รายงานรายรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ณ เดือน มีนาคม 2555 

ประเภทรายรับ ประมาณการ รายรับจริง ร้อยละ 

1. ตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 42,000,000 36,924,458.00 87.91

2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา 57,459,000 53,067,850.00 92.35

3. เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม 96,000 276,000 287.50

4. เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข 270,000 280,000 103.70

รวมทั้งส้ิน 99,825,000 90,548,308.00 90.70
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รายงานรายรับประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ณ เดือน มีนาคม 2555 
รายการ ประมาณการ รายรับจริง ต่ํา / สูง 

1. อาหารเสริม (นม) 20,440,700 20,439,860 - 840

2. อาหารกลางวัน 29,611,400 29,611,400 0

3. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 7,406,900 3,016,590 - 4,390,310

รวมทั้งส้ิน 57,459,000 53,067,850 - 4,391,150

 
หมายเหต ุ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนท่ี 2/2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เป็นเงิน  9,776,802.22 บาท คงเหลือ
สําหรับภาคเรียนท่ี 1/2555 จํานวน 10,663,897.78 บาท 
 
กองช่าง 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สมุทรเจดีย์ ซอย 7 ดําเนินการไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบายน้ําถนนทางไผ่ 1 ฝ่ังทิศตะวันออก ดําเนินการไปแล้ว
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบายน้ําถนนข้างจวน ซอยสัสดี ขณะนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําซอยสุขุมวิทนครระยอง 51 ดําเนินการไปแล้วประมาณ 90 
เปอร์เซ็นต์ 
 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ําซอยราษฎร์บํารุงฝ่ังทิศเหนือ(ข้างโรงแรมอาร์เอ็ม) 
ขณะนี้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

-  ต่ออายุ   280 ราย 
-  รายใหม่       4 ราย 
-  รวมเงิน             111,180 บาท 

 



 -11-

 
 

 



 -12-

 
 
งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ๑. เร่ืองติดตามจากเดือนมกราคม จํานวน ๑ เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 กรณีกล่ินควันท่ีเกิดจากการประกอบอาหารตามส่ังเพ่ือจําหน่าย ตั้งอยู่บนทางเท้าริมถนนตามสิน
มหาราช หน้าบ้านพักอาศัยเลขท่ี  ๐๐๗/๓๗ ถนนตากสินฯ ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านอาหารตามส่ังดังกล่าว ได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีโดยการ
ติดตั้งปล่องดูดควัน/ระบายควัน บริเวณท่ีใช้ประกอบอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงทําให้เหตุรําคาญได้รับการแก้ไข
แล้ว และผู้ร้องยอมรับผลดําเนินการ 
 ๒.  เร่ืองติดตามจากเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน ๑ เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 -  กรณีนางสาวธนวันต์ เกียรติธนะกูล อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี ๔/๓ ถนนริมน้ํา ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ได้รับความเดือดร้อนกล่ินเหม็นและควันจากร้านโชคดีสเต็ก 
 - ร้านสเต็กดังกล่าว ได้ปรับปรุงปล่องดูดควัน/ระบายควัน โดยการเพ่ิมขนาดปล่องระบายควันตาม
ขนาดของพัดลมดูดอากาศและหันปลายปล่องระบายควันไปทางด้านหน้าร้านแทนการหันเข้าหาบ้านผู้ร้องเรียน 
และติดตั้งแผ่นกรองน้ํามัน (ฟิวส์เตอร์) บริเวณท่ีใช้ประกอบอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงทําให้เหตุรําคาญได้รับการ
แก้ไขแล้ว และผู้ร้องยอมรับผลดําเนินการ 
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งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ๓.  เร่ืองร้องเรียนจากเดือนมีนาคม จํานวน ๑ เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 -  กรณีได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินและควันท่ีเกิดจากการเผาขยะ จากบ้านพักอาศัย (ฝ่ังตรงข้าม  
โรงล้างขวด) ถนนรวมมิตร  
   เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้ประชาชนท่ีพักอาศัย (ฝ่ังตรงข้ามโรงล้างขวด) จํานวน ๕ หลังคาเรือน    
ให้งดการเผาขยะหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ทุกชนิดและให้นํามาท้ิงในถังขยะเทศบาลฯ และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบแล้ว 
 - จัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการท่ีมาขออนุญาตได้รับการบันทึกลงในแผนท่ี
ออนไลน์ จากจํานวนท้ังหมด ๑,๓๖๖ ใบ (ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๔) ลงในแผนท่ีออนไลน์แล้วจํานวน ๒๐๔ แห่ง 
๒๔๖ ใบอนุญาต 

งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 
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 - กิจกรรมรณรงค์ชุมชน 3R+ (แยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล) 
เจ้าหน้าท่ีจะร่วมกับอาสาสมัคร 3R+ฯ ของแต่ละโซน ออกสํารวจและเชิญชวนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนชน
นําร่อง เข้าร่วมกิจกรรมแยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล ซ่ึงกําหนดแผนการลงพ้ืนท่ีสํารวจและเชิญชวนเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวในแต่ละชุมชน ๆ ละ 3 วัน ดังนี้ 
   โซน A ชุมชนสมุทรเจดีย์    วันท่ี 12 – 14 มีนาคม 2555 
 โซน B ชุมชนสวนวัด         วันท่ี 22 - 23 และ 26 มีนาคม 2555 
 โซน C ชุมชนพูนไฉ่          วันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2555 
 โซน D ชุมชนชายกระป่อม    วันท่ี 30 มี.ค. 2555 และวันท่ี 2  -3 เม.ย. 2555 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

 1. การล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล จํานวน 3 แห่ง ได้แก่  ตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง)              
ตลาดเทศบาล 2 (วัดลุ่ม)  ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า)  
 2. ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะท่ีตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดอนันต์)       
ตามตัวช้ีวัด 16 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ซ่ึงได้รับการอนุโลม 1 ข้อ  
และอีก 1 ข้อ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซ่อมแซม  
 3. ออกตรวจสอบเฝ้าระวังโรคอหิวาตกโรคบริเวณแพปลาในเขตเทศบาลนครระยอง ในน้ําดื่ม / น้ําใช้  
ผลการตรวจไม่พบค่าคลอรีนอิสระ เจ้าหน้าท่ีได้แจกผงคลอรีน 60 % สําหรับผสมในน้ําและอธิบาย   
วิธีการใส่ผงคลอรีนเพ่ือให้สามารถฆ่าเช้ือโรคได้ 
 4. งานประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 
 - ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย 
 - การอ่านฉลากอาหารก่อนซ้ือ 
 - ราคาแนะนําอาหารปรุงสําเร็จ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ เร่ือง ราคาจําหน่ายปลีก แนะนําอาหารปรุงสําเร็จ ปี 2555  (กรมการค้าภายใน) 
 5. สํารวจและเชิญชวนสถานประกอบการจําหน่ายอาหารท่ีเปิดใหม่และท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
CFGT เข้าร่วมโครงการ จํานวน 26 ร้าน  มีร้านท่ีสนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จํานวน 7 ร้าน      
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะได้ตรวจประเมินด้านกายภาพและชีวภาพอีกคร้ัง 
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 6. จัดทําแผนผังตลาดสดสตาร์และฐานข้อมูลผู้ประกอบการในตลาด พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหา
สารปนเป้ือน จํานวน 29 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารปนเป้ือน 
 7. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานท่ีจําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จังหวัดระยอง ใน
เขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านซีพีเฟรชมาร์ท (สาขาจันทอุดม)และร้านซีพีเฟรชมาร์ท (สาขา
ตากสิน) ผลการตรวจได้มาตรฐานท้ัง 2 แห่ง 
 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

 



 -18-

 
 
กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ลําดับ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน(ครั้ง) 

1 ออกสอบสวนและควบคุมโรคบ้านผู้ป่วยและรัศมีโดยรอบตามมาตรฐานกรม
ควบคุมโรค 

13 

2 พ่นสารเคมีเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดโรคติดต่อโดยแมลงในวัด ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียน 

14 

3 พ่นสารเคมีในตลาด สํานักงานของเทศบาลนครระยอง  5 

4 พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวแก่ ตามคําร้อง  13 

5 พ่นสารเคมีในชุมชน  5 

 
 - จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  1. หน่วยงานราชการ จํานวน 5 แห่ง (สนับสนุน 80 ช้ิน) 
  2. สถานบันเทิง  จํานวน 20 แห่ง (สนับสนุน 2,546 ช้ิน) 
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 - กิจกรรมรณรงค์สุ่มประเมินสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลายในเขตเทศบาลนครระยอง 
ศสมช. จํานวน

หลังคาเรือน
ที่   อสม.
รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 
บ้านที่
สํารวจ 

บ้านที่พบ
ลูกน้ํา 

บ้านปิด ภาชนะที่
สํารวจ 

ภาชนะที่
พบลูกน้ํา 

ค่าHI ค่าCI 

1. สัมฤทธ์ิ 492 132 29 126 506 50 21.96 9.88 
2. ก้นปึก 376 178 62 65 381 97 34.83 25.46 
3. มุสลิม-ปากคลอง 91 59 14 5 156 25 23.73 16.03 
4. ปากน้ํา 1 414 147 20 51 327 47 15.61 14.37 
5. ปากน้ํา 2 406 79 26 47 250 45 32.91 18.00 
6. ทางหลวงพูนไฉ่ 303 115 23 132 341 28 20.00 11.14 
7. เกาะกลอย 606 80 16 124 230 28 20.00 12.17 
8. ทุ่งโตนด 969 179 18 329 490 30 10.05 6.12 
9. ตีนเนินเกาะหวาย 639 121 9 205 327 12 7.43 3.66 

รวม 4,296 1,090 217 1,084 3,008 362 19.90 12.03 
    25.37  25.23         
 
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 
วันดําเนินการ 16 มีนาคม  2555  
กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเครือข่ายคัดแยกขยะ (คนเก็บของเก่า) ของงานทรัพยากรธรรมชาติฯ 
   สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครระยอง  
สถานที่ดําเนินงาน ศาลาประชาคม  สํานักงานเทศบาลนครระยอง 
ผลการดําเนินงาน 1.มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน  จํานวน 19 ราย 
   2. ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต สูงเบ้ืองต้น จํานวน 19 ราย 
 
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 1. การดําเนินงานคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2555 
 กิจกรรม 
 -  วัดความดันโลหิต เจาะน้ําตาลท่ีปลายนิ้ว ช่ังน้ําหนัก วัดรอบเอว ประเมินค่า BMI 
 -  คัดกรองโรคซึมเศร้า 
 ผลการดําเนินงาน 
 -  คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
    ในพ้ืนท่ีเขต เทศบาล 29 ชุมชน  จํานวน 954 คน 
  -  กลุ่มปกติ            801 คน 
  -  กลุ่มเส่ียงเบาหวาน    27 คน 
  -  กลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง  126 คน 
 2. โครงการอบรมให้ความรู้การออกกําลังกายด้วยไม้พลอง ตามแผนการดําเนินงานชุมชนเข้มแข็ง             
มุสลิมปากคลอง (10 มีนาคม 2555) 
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 กิจกรรม 
•  อบรมให้ความรู้ เ ร่ือง พฤติกรรมสุขภาพ (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์             

และอบายมุข) ให้แก่ประชาชนในชุมชนฯ 
•  คัดกรองสุขภาพ/โรคซึมเศร้า 
•  อบรม/ฝึกปฏิบัติออกกําลังกายด้วยไม้พลอง 

 ผลการดําเนินงาน 
• ประชาชนเข้ารับการอบรม จํานวน 68 คน 
• มีกลุ่มออกกําลังกายในชุมชน 1 กลุ่ม และมีกติกาจะออกกําลังกายร่วมกัน        

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

 - กิจกรรมติดตามเยี่ยมดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดในเขตเทศบาลนครระยอง 
  * จํานวน 25 ราย  สามารถติดตามเยี่ยมได้ จํานวน 14 ราย 
 - ประชุมการทํางานประจําเดือนของแกนนํานมแม่ ในวันท่ี 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศรีเมือง 
  * ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 11 ราย 
 - กิจกรรมติดตามช่ังน้ําหนักและประเมินภาวะโภชนาการ เด็กอายุ 0 - 72 เดือน  
ในเขตเทศบาลนครระยอง ไตรมาสท่ี 2 
 ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 20 มีนาคม 2555 ดังนี้ 
 1. เด็กท่ีช่ังน้ําหนัก ท้ังหมด   จํานวน 1,192 คน 
 2. เด็กน้ําหนักปกติ    จํานวน 1,000 คน  
 3. เด็กน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์   จํานวน 72 คน  
 4. เด็กน้ําหนักมากกว่าเกณฑ์   จํานวน 120 คน 
 5. เด็กท่ีได้รับการสนับสนุนอาหารเสริมและให้ความรู้ จํานวน 42 คน 
 - โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครระยอง 
และพ่ีเล้ียงเด็กเนอร์สเซอร่ี ในเขตเทศบาลนครระยอง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน    
80 คน มีความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 89.47 
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 1. กิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้กับ อสม. ประจําปี 2555  เร่ือง “การจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพในชุมชน”  จํานวน 2 รุ่น  รุ่นท่ี 1  ในวันท่ี 1-2  มีนาคม 2555  และ  รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 3- 4  
มีนาคม  2555 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ 
ผลลัพธ์  
-  มีแผนท่ีทางเดินยุทธศาตร์ด้านสุขภาพ จํานวน 27 ศสมช.                                           
-  ผู้เข้ารับการอบรม   จํานวน 315 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.74 
-  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 77.14 
-  ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.76 
 2. กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ ประจําปี 2555 วันท่ี 20 มีนาคม 2555  ณ  ศาลาประชาคม 
เทศบาลนครระยอง 
  -  ผู้เข้ารับการอบรม   จํานวน  268  คน คิดเป็นร้อยละ 81.45 
 -  ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจ    คิดเป็นร้อยละ 76.13 
 3. กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจําเดือนมีนาคม 2555 วันท่ี 21 มีนาคม 2555  ณ  ศาลาประชาคม 
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เทศบาลนครระยอง 
 -  ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน 287  คน คิดเป็นร้อยละ 87.23 
 -  จ่ายเงินค่าป่วยการเดือนมกรคม 2555 จํานวน 287  คน คิดเป็นร้อยละ 87.23 

 4. นิเทศงานใน ศสมช.  
 วันท่ี   5 มีนาคม 2555   ณ ศสมช. สมุทรเจดีย์ 
 วันท่ี   6 มีนาคม 2555   ณ ศสมช. หลังวัดโขด 
 วันท่ี   10 มีนาคม 2555   ณ ศสมช. บางจาก 
 วันท่ี   21 มีนาคม 2555   ณ ศสมช. ริมน้ํา – ท่าเกตุ 
 - ผู้เข้ารับการนิเทศ   จํานวน  28  คน   คิดเป็นร้อยละ 73.68  
 
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล 

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน 4,205 ราย จําแนกราย
ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
 ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน  3,005 ราย คิดเป็นร้อยละ  69.95 
  ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน   454 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.69 
 ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน   746 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.36 
2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
 ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น  ในเขต 2,899 ราย นอกเขต   106  ราย 
  ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา  ในเขต 429 ราย นอกเขต     25  ราย 
 ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ  ในเขต 694 ราย นอกเขต     52  ราย 
  รวม   ในเขต 4,022 ราย นอกเขต   183  ราย 
  คิดเป็นร้อยละ  ในเขต 95.65  นอกเขต  4.35 
3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ 

ประเภท 
การให้บริการ 

คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ 
ปากน้ํา 

ศูนย์บริการฯ เนินพระ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 1,202 40.00 206 45.37 300 40.21 
คลินิกโรคเร้ือรัง 515 17.14 - - 46 6.17 
คลินิกเด็กดี 111 3.69 98 21.59 54 7.24 
ทันตกรรม 317 10.55 - - - - 
วางแผนครอบครัว 11 0.37 19 4.19 81 10.86 
ทําแผล+ฉีดยา 549 18.27 131 28.85 191 25.60 
อ่ืนๆ 300 9.98 - - 74 9.92 

รวม 3,005 100 454 100 746 100 
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4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 
ประเภท 

สิทธิการรักษา 
คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ 

ปากน้ํา 
ศูนย์บริการฯ เนินพระ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
สิทธิ 30 บาท 2,444 81.44 303 81.67 500 75.08 
สิทธิประกันสังคม 271 90.03 40 10.78 103 15.46 
สิทธิข้าราชการ 245 8.16 9 2.43 54 8.11 
สิทธิอ่ืนๆ 41 1.37 19 5.12 9 1.35 

รวม 3,001  371  666  

 

 
 

 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เพ่ิมซูโดอีเฟดรีน เป็นวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุ 
ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท พุทธศักราช 2518 

 -  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กําหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์   
 -  และส่ังการให้สถานพยาบาลท่ีไม่มีใบอนุญาต และไม่ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองยาตําหรับท่ีมี 

ซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม เพ่ือใช้ในการรักษาดําเนินการส่งยาคืนให้กับผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า 
  - ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ท้ัง 3 แห่ง สํารวจยาท่ีมีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน และรายงานให้สํานักการ

สาธารณสุขทราบภายใน 1 สัปดาห์ ผลการสํารวจพบว่า ศูนย์บริการฯปากน้ํา มียาท่ีมีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน    
(ยานาโซรีน) จํานวน 1,420 เม็ด  ซ่ึงได้จัดซ้ือเม่ือเดือนมีนาคม 2554  จํานวน 2,000 เม็ด ให้ศูนย์บริการฯ
ปากน้ํา ทําบันทึกแจ้งการใช้ยา จํานวน 580 เม็ด ปัจจุบัน ได้เอายาดังกล่าวมาจัดเก็บท่ีคลินิกชุมชนอบอุ่น และ
ห้ามศูนย์บริการฯท้ัง 3 แห่งดําเนินการจัดหา และจําหน่ายยาท่ีมีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน    ส่วนยาท่ีมีอยู่แล้ว  
ห้ามจําหน่ายแก่ผู้ป่วยและมอบเภสัชกรให้ทําเร่ืองส่งยาคืน  
ร้านขายยาท่ีได้จัดซ้ือและขอแลกเป็นเงินหรือยา 
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กองการศึกษา 

 - โครงการ One Tablet per child โดยจัดส่งรายช่ือครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 จะบรรจุเนื้อหา 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ ซ่ึงเนื้อหาจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
กระทรวง ICT  
 - จัดอบรมครูช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
 - การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซ่ียน โดยจะจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมในหลักสูตรสถานศึกษา จะปรากฏ
อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 - จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือสร้างความตระหนัก เช่น โครงงาน เข้าค่าย นิทรรศการฯลฯ 
 - จัดการเรียนรู้บูรณาการในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 - การประชุมเครือข่ายวิชาการ เทศบาลนครระยอง ผู้อํานวยการโรงเรียนจะเป็นท่ีปรึกษา  
การพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระ ท้ัง 8 กลุ่มสาระ ซ่ึงคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะเป็นผู้พัฒนา,การพัฒนาครูแกนนํา 
คณิต วิทย์ โดย สสวท เป็นผู้ดูแล, การพัฒนาครูปฐมวัย/เด็กเล็ก โดยผู้อํานวยการกองการศึกษาจะเป็นผู้อบรม
และพัฒนา,  การพัฒนาสมรรถนะครู  มีจํานวน  7 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลักจํานวน  4 สมรรถนะ และ
สมรรถนะประจําสายงานจํานวน  3 สมรรถนะ และโดยผู้อํานวยการกองการศึกษา เป็นผู้อบรม, การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา โดยผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 - การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีนี้เป็นปีท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ ประกาศให้ใช้หลักสูตร
แกนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ิมใช้ในท่ัวประเทศในปีการศึกษาหน้า ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อํานวยการกอง
การศึกษาจะเป็นผู้พัฒนาและปรับปรุง  ส่วนโรงเรียนผู้อํานวยการสถานศึกษาจะเป็นผู้พัฒนาและปรับปรุง 
สุดท้ายก็คือคุณธรรมนําความรู้ แต่จุดเน้นของโรงเรียนทุกโรงท่ีจะต้องทําคือ 

1) คุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ของศูนย์เด็กเล็กจะมี 12 ข้อ ของประถมจะมี 8 ข้อ 
และเพ่ิมสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนอีก 5 ข้อ โดยเฉพาะการคิด การวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี  

  2) ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
  3) กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจะเร่ิมเปล่ียนแปลงในเทอมหน้า 
  4) จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย โรงเรียนจะต้องเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะนอก
ห้องเรียน หรือภายในห้องเรียน จะต้องให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 - การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
  * ห้องสมุด  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  * ศูนย์เยาวชน ประกวดดนตรีเยาวชน และเตรียมกีฬางานสงกรานต์ 
  * งานวันสําคัญ  วันมาฆะบูชา 
  * งานประเพณี  เตรียมงานประเพณีสงกรานต์  และก่อเจดีย์ทราย 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

ฝ่ายวิชาการ 

 - วันท่ี 6 มีนาคม 2555 พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อํานวยการศูนย์สสวท.และผอ.วีรชาติ      
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
 - วันท่ี 1 มีนาคม 2555 แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยฝ่ายแนะแนว 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  โรงเรียนวัดป่าประดู่  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ณ อาคารเอนกประสงค์ 
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 - วันท่ี 9 มีนาคม 2555 คณะครูฝ่ายอนุบาลทดสอบความพร้อมสําหรับนักเรียนใหม่ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
ท้ัง 4 ด้าน ณ อาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
 - 9 มีนาคม 2555 ต้อนรับท่านรองนายกและคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 
 - วันท่ี 13 - 14 มีนาคม 2555 สอบภาคเรียนท่ี 2/2554 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
 - วันท่ี 14 มีนาคม 2555 จัดกิจกรรมอําลา-อาลัยให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีจบการศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 
 - วันท่ี 20 มีนาคม 2555 คณะครูฝ่ายบริหาร(ธุรการ)ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศงาน ณ โรงเรียน 
วัดป่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 15 ,22 มีนาคม 2555 คณะครูปฐมวัยและประถมศึกษา ศึกษาดูงานท่ีบริษัทนานมีบุ๊คส์ 
กรุงเทพฯ 
 - วันท่ี 30 มีนาคม 2555 แจ้งผลการเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ประจําปีการศึกษา 2554 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - วันท่ี 22 มีนาคม 2555 จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning และการเรียนรู้แบบ
สร้างเสริมอัจฉริยภาพเด็กรอบด้าน (Multiple intelligence Learning  โดยผู้อํานวยการกองการศึกษา ในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือจะเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2555 ต่อไป 
 - วันท่ี 27 – 30 มีนาคม 2555 สถาบันส่ิงแวดล้อมไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานอบรมเร่ือง     
การบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน  ณ โรงแรมสตาร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด 30 โรงเรียน และฝ่าย
อบรมจะเลือก 10 โรงเรียน เพ่ือเป็นโรงเรียนนําร่อง เพ่ือนําความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
มาบูรณาการใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ  

 - รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ขณะนี้ดําเนินการคาด
ว่าจะเสร็จส้ินในปีงบประมาณ 2555  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 - วันท่ี 12 – 14 มีนาคม 2555 สอบวัดผลปลายปี และรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ในวันท่ี  26 – 
28 มีนาคม 2555  
 - วันท่ี 29 มีนาคม 2555 มีการมอบเอกสาร ปพ.1  ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันขอบคุณ 
 - วันท่ี 30 มีนาคม 2555 สอบนักเรียนเข้าใหม่ และประกาศผลไปแล้วเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2555  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - รายงานความคืบหน้าการปูกระเบ้ืองอาคารเรียน 2 ในการดําเนินการก่อสร้างตามสัญญาคือ ตั้งแต่
วันท่ี  6 มีนาคม – 19 เมษายน 2555 คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 
 - วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 คัดกรองนักเรียนเข้าใหม่ ณ โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 - วันท่ี 5, 6, 8  มีนาคม 2555 สอบปลายภาค 
 - วันท่ี 15  มีนาคม  2555 งานบัณฑิตน้อยประจําปีการศึกษา 2554 
 - วันท่ี 16  มีนาคม  2555  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรมาศึกษาดูงาน 
 - วันท่ี 23 มีนาคม 2555 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอุดรมาศึกษาดูงาน 
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 - วันท่ี  26 – 29  มีนาคม  2555 คณะผู้บริหารและครู ประชุมปฏิบัติการการจัดทํา SAR             
ปีการศึกษา 2555 
 - วันท่ี 30 มีนาคม 2555 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่มาศึกษาดูงาน 
 - มีการคัดเลือกนักเรียนท่ีเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกาศผลในวันท่ี 9 
เมษายน 2555 มอบตัววันท่ี 11 เมษายน 2555  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - เร่ืองการขยายเขตไฟฟ้า ขณะนี้การไฟฟ้าได้มาติดตั้งเสาไฟ อยู่ระหว่างการติดตั้งหม้อแปลง 
คาดว่าหลังเทศกาลสงกรานต์จะเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
 - การสอบเข้าเรียนของในเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สอบไปแล้ว 2 รอบ ได้นักเรียนแล้วประมาณ 
110 คน จากยอดท่ีตั้งเป้าไว้ 120 คน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สอบไปแล้ว 1 รอบ ได้นักเรียนจํานวน  21 คน 
จากท่ีตั้งเป้าไว้ จํานวน 3 ห้อง (90 คน) ซ่ึงคาดว่าจะต้องทําการสอบอีกคร้ังท้ังนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยจะทําการรับสมัคร ในวันท่ี 20 – 23 เมษายน 2555 และสอบในวันท่ี 24 
เมษายน 2555  

กองสวัสดิการสังคม 

 - จัดประชุมกิจกรรมต่อเนื่องของชมรมผู้สูงอายุ สําหรับกิจกรรมในเดือนนี้เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับ
กองทุนสวัสดิการสังคม (กองทุน 3 บาท) คือ สมาชิกให้ จํานวน 1 บาท เทศบาลให้ จํานวน 1 บาท และรัฐบาล
ให้ จํานวน 1 บาท และส่วนท่ีเหลืออาจจะเป็นการสมทบโดยการบริจาค ซ่ึงขณะนี้เกินเป้าหมาย คือจากท่ีตั้งไว้ 
300 คน ขณะนี้สมาชิกเพ่ิมเป็นประมาณ 400 คน ซ่ึงมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ โดยสามารถจะจัดสวัสดิการ
ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต  รับสมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 80 ปี  
 - เร่ืองของกระบวนการการจ่ายเบ้ียยังชีพ จํานวน 60 เปอร์เซ็นต์ รับเอง ส่วนอีก 40 เปอร์เซ็นต์ จะ
โอนเข้าธนาคาร  
 - รับปัญหาเก่ียวกับการร้องเรียนในชุมชน โดยจะมีนักพัฒนาชุมชนลงไปเก็บรายละเอียดและ
ประสานงานกับทางประธานชุมชน 
 - บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ร่วมกันขุดลอกคูคลองท่ีบริเวณริมน้ําท่าเกตุ ประมาณ 500 เมตร 
ซ่ึงได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 - วันท่ี 31 มีนาคม 2555 ดําเนินการลอกผักตบชวาท่ีชุมชนสองพ่ีน้อง โดยนําผักตบชวาไปได้ไปใส่ท่ี
สวนป่าสิริกิติ์ ซ่ึงจะเป็นปุ๋ยหมักไปในตัว 

สถานธนานุบาล 

 - สถานธนานุบาลเทศบาลนครระยอง รายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือน มีนาคม 2555        
ตั้งแต่วันท่ี 1 – 31  มีนาคม 2555  ดังนี้ 

  ยอดรับจํานํารวม     2,643  ราย   จํานวนเงิน   66,813,250.-   บาท 
  ยอดไถ่ถอนรวม       2,581   ราย  จํานวนเงิน   63,674,750.-   บาท 
                    ทรัพย์จํานําคงเหลือ   8,217   ราย  จํานวนเงิน 206,295,790.-   บาท 
                            รายรับ 
                            ดอกเบ้ียรับจํานํา       1,958,057.-    บาท 
                            กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด                   - 
 (ไม่มีการจําหน่ายทรัพย์หลุด) 
      รวมรายรับ       1,958,057.-   บาท 
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                            รายจ่าย     
                            ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน             295,743.79 บาท 
                            รายจ่ายประจํา                               271,059.10  บาท        
                                                      รวมรายจ่าย        566,802.89  บาท 
                            รายรับสูงกว่ารายจ่าย                 1,391,254.11  บาท 
         วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน  จํานวน  100,000,000.-   บาท 
                            หัก ใช้ไปแล้ว                                  83,610,000.-   บาท 

                                   คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก         16,390,000.-   บาท   

 
 

 
 



 -27-

 
 
 - วันท่ี 28  มีนาคม 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตําบลแม่คํามี อําเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
 - วันท่ี 30 มีนาคม 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตําบลสาวะถี  อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ประมาณ 100 คน  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

 - เทศบาลนครระยองก่อตั้งมาได้จะครบ 77 ปี ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2555 นี้ ตามท่ีสุขาภิบาลเมือง
ระยอง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครระยอง เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 มอบผู้อํานวยการกองการศึกษาตั้ง
คณะทํางานขึ้นมา เพ่ือสืบค้นประวัติความเป็นมาของเทศบาลนคระยอง รวมท้ังรายละเอียดในการจัดตั้งคลินิก
อบอุ่น   
 
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
 
     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) 
                                หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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ผลการดําเนินงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – **  กุมภาพันธ์ 2555) 

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


