
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 9/2555 

วันที่  4 กันยายน  2555 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
2. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
6. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
8. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
9. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
10. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
12. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
13. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
14. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
15. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

16. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
17. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

18. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
19. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
20. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
21. นายธนวัฒน ์ พ้นช่ัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
22. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
23. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

24. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
25. นางสายสุนีย์ วาระสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
26. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
27. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
28. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
29. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
30. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
31. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    (ไปราชการ) 
2. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล  (ไปราชการ) 
3. นายชณินทร์ บรรจงอักษร ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม  2555 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2555 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม  2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2555 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม  2555 และติดตาม 
                      ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 339,226 บาท  รายจ่าย  118,204.66 บาท   
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 504,209.60 บาท (รายรับมากกว่าปกติ เนื่องจากมีเงินอุดหนุนจากเทศบาล จํานวน 
130,000 บาท) 
ฝ่ายปกครอง 

งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
     1. การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง 
และสวนศรีเมือง 
     2. จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 
     3 .จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 
     4. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
     5. ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  - กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 4  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 3 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 6 ราย 
     6. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 46 ป้าย 
     7. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 15 แห่ง  
     8. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  3   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน 2 ราย 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - ระงับอัคคีภัย  4 คร้ัง 
     - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 104  คร้ัง 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ  
 - มีคณะศึกษาดูงาน 15  คณะ  จํานวน 1,168  คน 
 - จัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 3 ประจําปี 2555 ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 (เขต 3)   
ณ บริเวณตลาดโชคชัยรัช ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนสวนวัดโขดฯ, 
ชุมชนหลังวัด, ชุมชนทุ่งโตนด, ชุมชนเนินพระ และชุมชนสะพานราษฎร์  
 - จัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 4 ประจําปี 2555 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 (เขต 4)  
ณ บริเวณส่ีแยกถนนบางจาก (สนามบินเล็ก) ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนปากน้ํา 1, 
ชุมชนปากน้ํา 2, ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนสนามเป้า, ชุมชนสัมฤทธ์ิ, ชุมชนมุสลิม – ปากคลอง และชุมชนบางจาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
-พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                        - คน 
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                                              - คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                        - คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน                    2 คน 
-พนักงานเทศบาล ลาออก                                                            - คน 
-ลูกจ้างประจําลาออก                                                                 - คน 
-ลูกจ้างประจําเสียชีวิต                               1 คน 
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                            - คน 
-พนักงานจ้างลาออก                                                                  7 คน 
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 (ตําแหน่งบริหาร)                                                                     - คน 
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)    - คน 
-แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษา                                                               - คน 
 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล            138 คน 
     * ลูกจ้างประจํา                  41 คน 
     * พนักงานจ้างท่ัวไป           271 คน 
     * พนักงานจ้างตามภารกิจ    129 คน 
 
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)      
     * พนักงานครูเทศบาล               256 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               5 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         21 คน 
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 - โครงการอบรมพัฒนาพัฒนาผู้บริหาร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลนครระยอง ประจําปีงบประมาณ 
2555 หลักสูตร “การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร เพ่ือเป็นองค์การแห่งความสุข” ในวันท่ี 24 
สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง และศึกษาดูงานระหว่างวันท่ี 25 – 26 สิงหาคม 2555     
ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
 

สถิติทางการทะเบียนราษฎร ชาย หญิง รวม 

จํานวนประชากร                  28,306 31,577 59,883 
 - ประชากรตําบลท่าประดู่      9,370 10,635 20,005 
 - ประชากรตําบลเชิงเนิน       10,234 11,486 21,720 
 - ประชากรตําบลปากน้ํา         4,494 4,791 9,285 
 - ประชากรตําบลเนินพระ        4,208 4,665 8,873 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 18,201 21,940 40,141 
หลังคาเรือน - - 31,118 
การเกิด 279 274 553 
การตาย 113 86 199 
การย้ายเข้า 122 145 267 
การย้ายออก 279 315 594 
การแก้ไขรายการบุคคล 62 121 183 
รับคําร้องเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31)   308 
รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขรายการและรับคําร้อง (ท.ร.31) 2,104 
 

รายการขอมีบัตร ชาย หญิง รวม 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนคร้ังแรก      70       60  130 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ    158      196  354 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย     114      107  221 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ     120        45  165 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล      24      41 65 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปล่ียนท่ีอยู่      47      54 101 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน       1       1 2 
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีอ่ืน ๆ      10     15 25 
รวมให้บริการงานบัตรประชาชนทั้งส้ิน 544 519 1,063 
 
 - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์  พ้นช่ัว ไปประชุมประจําเดิอนท่ีจังหวัดระยอง 
คุณศิริรัตน์ อารีรัตนตระกูล ประธาน อปพร. ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรผู้กระทําความดีภายใต้โครงการเงิน
ไทยเงินคนดีจังหวัดระยอง 
 - จังหวัดระยองจะเล้ียงข้าราชการเกษียณ ในวันท่ี 20 กันยายน 2555  
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 - จะมีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล ซ่ึงอันเก่าได้
ยกเลิกไปแล้ว โดยจะมีการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ภาค ข ในวันอาทิตย์ท่ี 23 กันยายน 
2555 เวลา 10.00 น.  – 12.00 น. ซ่ึงสถานท่ีสอบจะมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จํานวน 2 แห่ง  
คือ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง เป็นสถานท่ีสอบในคร้ังนี้ด้วย  
ส่วนภาค ค จังหวัดคาดว่าจะดําเนินการสอบได้ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2555  
 - เร่ืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันท่ี 28 ตุลาคม 
2555  
 - จังหวัดระยอง จะจัดงานมหกรรมส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ท่องเท่ียว และโลจิสติกส์  ระหว่างวันท่ี 12 – 14 กันยายน 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีการเชิญ
ข้าราชการไปร่วมงานด้วย  
 - จังหวัดเน้นเร่ืองการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกอย่าง ไม่ให้เกินวันท่ี 28 กันยายน 2555  

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย  และเคเบิลทีวี 
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  รวม 25 เร่ือง 
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป  ของหน่วยงานอ่ืนๆ  รวม  62 เร่ือง 
    รวมทั้งส้ิน  87  เรื่อง 
3. กิจกรรมของเทศบาล  รวม    8  กิจกรรม 
4. อนุเคราะห์เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์  รถประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ  รวม  10  คร้ัง   
5. ส่งข่าวให้ส่ือมวลชนและส่งลง www.rayongcity.net  รวม  6  ข่าว 
6. บันทึกเทปข่าวประชาสัมพันธ์  รวม  7  คร้ัง 
7. บันทึกเทปรายการ  “รอบร้ัวนครระยอง”  รวม  4  คร้ัง 
8. ส่ง  sms  เชิญคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และส่ือมวลชน  รวม  15  คร้ัง 
9. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวม - คร้ัง 
10. รับเร่ืองร้องเรียนพร้อมแจ้งแก้ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม  - ราย 
 
งานบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  มีประชาชนมาขอรับบริการประจําเดือนสิงหาคม 2555 ดังนี้ 
1. แจ้งเกิด   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         381 คน 
2. แจ้งตาย   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         129  คน 
3. ย้ายเข้า   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         112  คน 
4. ย้ายออก   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         416  คน 
5. ทําบัตรประชาชน  จํานวนผู้มาขอรับบริการ         787  คน 
6. ชําระภาษี   จํานวนผู้มาขอรับบริการ         155  คน 
7. ย้ายปลายทางอัตโนมัติ  จํานวนผู้มาขอรับบริการ         190  คน 
8. ค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาล จํานวนผู้มาขอรับบริการ         143  คน 
9. จดทะเบียนพาณิชย์  จํานวนผู้มาขอรับบริการ           43  คน 
10. รับโทรศัพท์สายนอก  จํานวนผู้มาขอรับบริการ          295  คน 
11. อ่ืน ๆ    จํานวนผู้มาขอรับบริการ          130  คน 
                                       รวมผู้ใช้บริการทั้งส้ิน          2,771  คน 



 -6- 

 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1. ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 15 คร้ัง 15 เร่ือง 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  38 คร้ัง 38 เร่ือง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda  จํานวน 1 คร้ัง  
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ  จํานวน 12 แบนเนอร์ 
 
ฝ่ายนิติการ 

ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1 สอบสวนข้อเท็จจริง 
1.1 น้ํามันรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเล่ือน
อัตโนมัติน้ํามันหมด ในระหว่างเดินทางไป
ราชการ 

 
อยู่ในระหว่างการทําหนังสือว่ากล่าว
ตักเตือน 

 
7 ส.ค.55 

  

 1.2 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 

รวบรวมพยานเอกสารเสร็จแล้ว 
และอยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง (อยู่ในระหว่าง
เปล่ียนช่ือคณะกรรมการ) 

31 ส.ค.55   

 1.3 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ท่ัม 
ออกแบบก่อสร้าง 

อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคล
ท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 5 ปาก 
(อยู่ในระหว่างเปล่ียนช่ือ
คณะกรรมการ) 

25 ส.ค.55   

 1.4 เทศบาลตําบลจอมพลเจ้าพระยา
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล 
จอมพลเจ้าพระยาในท่ีดินของบริษัท
น้ําตาลตะวันออก ในการนํางบประมาณ
ของข้าราชการไปดําเนินการในท่ีดินเอกชน 

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน        
การสอบสวน (อยู่ในระหว่างเปล่ียน
ช่ือคณะกรรมการ) 

20 ส.ค.55   

2 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
นายฉัตรชัย  ชาติสุวรรณ ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดียาบ้า 

 
ทําหนังสือส่งจังหวัด เพ่ือขอความ
เห็นชอบให้ออกจากราชการ      
(อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการ
จังหวัดระยอง) 

 
10 ส.ค.55 

 

3 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด     
 3.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาด    

เทศบันเทิง 
อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน 
การสอบสวน 

24 ส.ค.55  

 3.2 เคร่ืองยนต์เรือสูญหาย           
จํานวน 1 เคร่ือง 

สรุปสํานวนการสอบสวนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
(อยู่ในระหว่างให้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบสํานวนการสอบสวน) 

15 ส.ค.55  
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ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

4 คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์     
 4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ นางวาสนา 

เจริญผล และนายจิรเดช ผลพูล 
ชําระเงิน 2,235,000 บาท     
(อยู่ในระหว่างการออกหมาย   
บังคับคดี) 

  

4 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย     
 4.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู (บริเวณถนน

ท่าบรรทุก) 
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ 

  

 4.3 คดีนางโสภา พรานนท์สถิต         
(ฟ้องบุกรุกบริเวณส่ีแยกออคิด) 

เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2555  
นางโสภา พรานนท์สถิต โจทก์    
ขอถอนฟ้องศาลจังหวัดระยอง
จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

  

 4.4 คดีนายยุทธศาสตร์ ฉ่ําเมืองรักษ์ (ฟ้อง
ให้ชดใช้ค่าเสียหายบริเวณหน้าไปรษณีย์) 

เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย.2555 บริษัท  
ไอโออิประกันภัย จํากัด ได้นําเงิน
มาชดใช้ค่าเสียหาย +ดอกเบ้ีย +     
ค่าฤชาธรรมเนียม – ค่าทนาย   
เป็นเงินจํานวน 178,878.06 
บาท เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
ทําหนังสือแจ้งสํานักงานอัยการ
จังหวัดระยอง 

  

 4.5 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ละเมิด
บริเวณซอยโชคดี 

อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้าน
ทุเลาการบังคับคดี 

  

 4.6 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซชีวภาพระเบิด อยู่ในระหว่างการคํานวณ
ค่าเสียหาย  
(ฝ่ายช่างสุขา กองช่าง) 
ทําบันทึกแจ้งคร้ังท่ี 2 

  

5 คดีปกครอง     
 5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ท่ี 1  

กับพวก รวม 167 คน 
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์คํา
พิพากษาศาลปกครองระยอง 

  

 5.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ของศาลปกครองระยอง 

  

 5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา 
(ตลาดวัดลุ่ม) 

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทําคําให้การ
เพ่ิมเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมส่งอัยการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองระยอง 
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ลําดับ

ที่ 
เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

 5.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) เม่ือวันท่ี 29 มี.ค.54 ศาลปกครอง
ระยองได้มีคําพิพากษาให้เทศบาล
ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างบนถนนสุวรรณ
สิน และถนนโดยรอบภายใน 120 
วัน นับแต่วันท่ีมีคําพิพากษา(ครบ
กําหนดวันท่ี 29 ส.ค.55) 

  

 5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออก
โฉนดท่ีดินบริเวณ (ถนนราษฎร์บํารุง    
ซอย 15) 

รังวัดเรียบร้อยแล้ว 2 แปลง ยกเลิก 
1 แปลง อยู่ในระหว่างการทํา
หนังสือรายงานการรังวัดของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง 

  

 

งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม) 
- ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม  จํานวน 1 เร่ือง 
วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 
27 เม.ย.55 ร่วมตรวจสอบร้านจําหน่าย

อาหารกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง 

สํานักการสาธารณสุขฯ ดําเนินการแล้ว มีรายงานสรุปผล
การดําเนินการ 

เดือนนี้ไม่มี     
 

งานรับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข ์
- ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง  จํานวน 10 เร่ือง ตอบกลับมาแล้ว 9 เร่ือง 
วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินการ หมายเหตุ 
28 ก.ค.55 เดือดร้อนขยะล้น สํานักการสาธารณสุขฯ ตอบแล้ว 6 ส.ค.55 
28 ก.ค.55 ขอทางเดินบนทางเท้า มีของ

วางรถจอดเต็ม 
สํานักปลัดเทศบาล ตอบแล้ว 30 ก.ค.55 

7 ส.ค.55 ขอไฟส่องทางหน่อยคะ กองช่าง ตอบแล้ว 15 ส.ค.55 
14 ส.ค.55 โปรดทําถนนให้หน่อยเถอะ 

นะคะ 
กองช่าง ตอบแล้ว 15 ส.ค.55 

14 ส.ค.55 ผู้อํานวยการและครูสอน    
แนะแนะ (น.ว) 

กองการศึกษา ตอบแล้ว 21 ส.ค.55 

15 ส.ค.55 ถนนในซอยชํารุด กองช่าง ตอบแล้ว 21 ส.ค.55 
18 ส.ค.55 รบกวนช่วยเก็บขยะในหมู่บ้าน

ฉัตรทองด่วนคะ 
สํานักการสาธารณสุขฯ ตอบแล้ว 27 ส.ค.55 

19 ส.ค.55 เหล็กท่อระบายน้ําในซอยถูก
งัดขโมยออกไป 

กองช่าง ตอบแล้ว 27 ส.ค.55 

22 ส.ค.55 อยากให้ตัดหญ้าข้างถนน กองช่าง ตอบแล้ว 27 ส.ค.55 
22 ส.ค.55 ผักชีล้นโรงเรียนสาธิตฯ กองการศึกษา ยังไม่ได้ตอบ มาใหม่ 
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สํานักการคลัง 

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจําเดือนสิงหาคม 2555 

ประเภทรายรับ ประมาณการ รายรับจริง รับจริงสูงกว่าประมาณการ 

1. รายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง 85,445,000 97,030,794.65 11,585,794.65

2. รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
หรือมอบให้ท้ังจํานวน 

168,450,000 221,177,534.73 52,727,534.73

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

รวมทั้งส้ิน 353,720,000 408,756,637.38 55,036,637.38

 

รายรับท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง ณ เดือนสิงหาคม 2555 

 

ประเภทรายรับ 

 

ประมาณการ 

 

รายรับจริง 

 

สูง / ต่ํากว่าประมาณการ 

1. หมวดภาษีอากร 57,932,000 64,160,303.80 6,228,303.80

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

8,379,000 11,154,157.10 2,775,157.10

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,756,000 10,303,019.63 1,547,019.63

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย์ 

6,000,000 5,826,740.79 -173,259.21

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,368,000 4,349,273.33 -18,726.67

6. หมวดรายได้จากทุน 10,000 1,237,300 1,227,300

รวมทั้งส้ิน 85,445,000 97,030,794.65 11,585,794.65

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. 
หนังสือจังหวัด ท่ี รย 0037.5/ว3244 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 
 1. การดําเนินการจัดงานต่าง ๆ ต้องอยู่ในอํานาจหน้าท่ีหรือมีกฎหมายให้อํานาจ โดย อปท. ต้องกําหนด
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการไว้ในโครงการจัดงาน 
 2. กิจกรรมจะต้องเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนท่ีให้ประโยชน์หรืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เป็นการท่ัวไป  
 3. กิจกรรมท่ีดําเนินการจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หากไม่ดําเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวจะทําให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 4. หากโครงการท่ีมีการจัดการประกวดหรือแข่งขันและมีการมอบรางวัล มูลค่ารางวัลต้องมีสัดส่วน 
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ โดยเบิกค่าใช้จ่ายเท่าท่ีจําเป็นเหมาะสมและประหยัด 
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 - เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้าง ในช่วงท่ีผ่านมากรณีท่ีมีปัญหาคือเร่ืองการซ้ือหนังสือของห้องสมุด จํานวน 
1,170 รายการ ซ่ึงสอบราคาเสร็จแล้ว ขณะนี้ได้ผู้ค้าแล้ว จะลงนามทําสัญญาภายในวันพรุ่งนี้ โดยได้รับการ
ประสานจากผู้ค้าว่าประมาณ 500 กว่ารายการ  เป็นรายการท่ีไม่มีการพิมพ์ในท้องตลาดแล้ว มีการบอกมาว่า
ไม่สามารถจะทําการลงนามทําสัญญาได้ โดยให้แจ้งเหตุผลเข้ามาว่าเพราะอะไร ซ่ึงเขาบอกว่าโรงพิมพ์ไม่มีการ
พิมพ์แล้ว ซ่ึงในการอ้างเหตุผลนั้นก็ต้องมีเอกสารรองรับว่าโรงพิมพ์ไม่มีการพิมพ์แล้ว ซ่ึงประสานไปเม่ือวันศุกร์
เม่ือวานนี้ก็ได้ข้อมูลว่าหนังสือไม่ได้เป็นของโรงพิมพ์จุฬาอย่างเดียว ในส่วนของหนังสือท่ีทางไออาร์พีซีท่ีเขาเสนอ
ราคามาให้เรานั้น ปรากฏว่าเขามีเงื่อนไขสัญญาว่าเขาจะต้องจําหน่ายเฉพาะหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬา จึงไป
ติดเงื่อนไขการเสนอราคาไว้กับเรา เขาก็ไม่กล้าทําหนังสือเข้ามา เร่ืองนี้เป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าถ้าเขาไม่มาทํา
สัญญา ให้ดูก่อนว่าพรุ่งนี้เขาจะทําหนังสือเข้ามาหรือไม่  
 - เร่ืองซ้ือจอของสํานักปลัดเทศบาล ท่ีใช้เงินธรรมมาภิบาลท่ีจะขอเปล่ียนหลอดภาพจาก LCD เป็น 
LED ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซ้ือซอง ขณะนี้ได้ส่งเร่ืองได้ทางสํานักปลัดเทศบาลพิจารณาดําเนินการต่อ 
 - เร่ืองซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ตกลงราคาเก้าหม่ืนกว่าบาท ร้าน ส. มิวสิค 
ขณะนี้เราได้ดําเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้ว แต่ไม่ได้รับการประสานงานใด ๆ เลย ส่งไปรษณีย์ตอบรับ
แล้วทุกคร้ัง ซ่ึงจะประสานกับทางโรงเรียน และดําเนินการตามระเบียบต่อไป  
 - กองช่างสุขาเร่ืองการซ่อมรถแทรคเตอร์ท่ีผู้รับจ้างหมดสัญญา ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 งาน
ค่อนข้างมีปัญหาคือกล่องควบคุมยังซ่อมไม่ได้ตามท่ีประมาณการราคาจริง  ซ่ึงได้ประสานงานเชิญผู้รับจ้างมาเขา
บอกว่าอีกประมาณ 3 – 4 วัน  
 - เร่ืองการจําหน่ายพัสดุท่ีจําหน่ายไปเม่ือเร็ว ๆ นี้ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลแจ้งว่าผู้
ประมูลยังไม่ได้ขนของไป 45 รายการ เราได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประมูลได้มาขนของภายในวันท่ี 10 กันยายน 
2555 และแจ้งไปว่าหากไม่เข้ามาดําเนินการเทศบาลจะดําเนินการเอง  
 - เร่ืองกระเบ้ืองมุงหลังคาของโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา กองช่างแจ้งข้อมูลประมาณราคามาให้แล้ว 
คือแผ่นละ 5 บาท เราจะใช้วิธีตกลงราคาขายไปเลย ถ้าทางปากน้ํามีใครสนใจซ้ือไม่ต่ํากว่า 5 บาท ให้มายื่น
เสนอได้ท่ีงานพัสดุ สํานักการคลัง เทศบาลนครระยอง  
 - เร่ืองการดําเนินการแผนการจัดหาพัสดุประจําปี 2556 เราได้ประชุมตรวจร่างแผนของคณะทํางาน
ไปเม่ือศุกร์ท่ีแล้วของทุกหน่วยงาน ซ่ึงมีประเด็นท่ีต้องไปปรับแก้เล็กน้อย ได้ข้อสรุปชัดเจน ทางหน่วยงานก็จะไป
ทําฉบับสมบูรณ์ ผด.1 ส่งให้สํานักการคลังภายในวันศุกร์นี้เพ่ือรวบรวมทํา ผด.2 ต่อไป ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรากําหนดแผนจัดหาอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเม่ืองบประมาณอนุมัติ คุณลักษณะตามงบประมาณจะเป็น
หน้าท่ีของกองวิชาการและแผนงานท่ีต้องขออนุมัติไปทาง ICT จังหวัด ส่วนขั้นตอนในการจัดหาตามแผน เม่ือ
เร่ิมปีงบประมาณก็ให้หน่วยงานกําหนดคุณลักษณะของงบประมาณท่ีได้รับและส่งให้ทางสํานักการคลังจัดหาได้
เลย เราจะดําเนินการจัดหาตามแผนและสงวนสิทธ์ิการลงนามไว้ และเม่ือได้รับการพิจารณาจากจังหวัดแล้วทาง
เราก็จะจัดทําสัญญาได้เลย ท้ังนี้การกําหนดคุณลักษณะของหน่วยงานไม่ควรให้ต่ํากว่าตามท่ีงบประมาณอนุมัติไว้ 
สําหรับงานก่อสร้างของงบประมาณปี พ.ศ.2556 ในแผนได้กําหนดงานก่อสร้างท้ังหมดอยู่ในช่วงของไตรมาสท่ี 
2 ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม เนื่องจากเรามีงบประมาณเพ่ิมเติมของปี พ.ศ.2555 รออยู่ 
ซ่ึงทางกองช่างได้พิจารณาว่าจะเอางบเพ่ิมเติมไปทําช่วงไตรมาสแรก ประมาณเดือนตุลาคม – ธันวาคม และ
งบประมาณของปี 2556 ก็จะไปทําในช่วงไตรมาส 2 หากทําตามแผนได้คาดว่าไม่น่าจะมีอุปสรรค  ในการ
ประชุมเร่ืองการจัดทําแผนได้ข้อเสนอเพ่ิมเติมในระหว่างคณะทํางาน  ได้ปรับปรุงการทํางานในเร่ืองของการ
จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ การซ้ือดอกไม้ การเก็บขนขยะท่ีติดเช้ือ เราจะลดขั้นตอนการทํางานท่ีจะต้องมาจัดซ้ือ เดือน
ละสองคร้ังหรือเดือนละคร้ัง เราจะดําเนินการโดยทําข้อตกลงตั้งแต่ต้นปี เหมือนกับสัญญาจ้างท่ัวไป คือมีไว้
สัญญาเดียว ส่วนการเบิกจ่ายเราก็จะทําไปตามงวดงานท่ีส่ง ทําให้ลดเนื้องานลงไปจากร้อยกว่าคร้ัง จะเหลือไม่
เกิน 10 คร้ัง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ท่ีได้จากการประชุมคณะทํางานชุดนี้ จะทําหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
และเสนอแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบอีกคร้ัง 
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 - ตามท่ีได้ไปอบรมเม่ือวันท่ี 27 – 29 กันยายน 2555 ไดมี้การจัดอบรมในเร่ืองของราคากลาง 
เทคนิคการเปิดซอง การตรวจรับ ในเร่ืองของการบริหารสัญญา ได้ข้อท่ีเป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก คือเร่ืองของ
ราคากลางเนื่องจากมีปัญหา การกําหนดราคากลางคือการใช้ราคาพัสดุท่ีถูกกว่าความเป็นจริง กับการใช้ Factor F 
ท่ีผิดอยู่เป็นประจํา โดยเน้นย้ํามาว่าให้ออกแบบประมาณการราคาให้เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 
2555 ท่ีผ่านมติ ค.ร.ม.ไปแล้ว และให้ใช้แบบให้ถูกต้อง เพราะขณะนี้การคํานวณการราคา จะมีในเร่ืองของงาน
อาคาร งานทาง สะพานและงานท่อ งานชลประทาน ซ่ึงแบบมีความต่างกัน วิทยากรเป็นผู้ท่ีดําเนินการเร่ือง
ราคากลางโดยเฉพาะ และต่อไปราคากลางต้องมีการเผยแพร่ ท้องถิ่นก็ต้องดําเนินการด้วย จากเว็บไซด์มีหนังสือ
แจ้งมาแล้ว ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 ซ่ึงตรงนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีเราต้องทํา ซ่ึงจะมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ 
ราคากลางท่ีกองช่างดําเนินการให้ ส่งเป็นเอกสารแล้วนั้นจะต้องทําเป็นซีดี และเราต้องนําข้อมูลเผยแพร่เก่ียวกับ
ราคากลางเพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้าดูและสอบถามได้ ส่วนเร่ืองของห้องสมุด เร่ืองท่ี อบจ. มีหนังสือโอนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 100 ชุด โดยมีข้อความบอกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จํานวน 100 ชุดนั้น หมดระยะเวลาค้ํา
ประกัน มีในเร่ืองของความชํารุดบกพร่อง และขอโอนให้เทศบาล และบอกมาว่าค่าบํารุงรักษาให้ใช้งบประมาณ
ของเทศบาล กรณีรับมอบพัสดุหากพัสดุอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้และมีการตรวจสอบเรียบร้อย สามารถรับ
ได้โดยอํานาจผู้บริหารท้องถิ่น แต่หากพัสดุท่ีรับมามีการตรวจสอบแล้วไม่สมบูรณ์เราจะต้องลงงบประมาณเพ่ือ
ซ่อมหรือบํารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติก่อน ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีมีเงื่อนไข ต้องเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ซ่ึงกอง
การศึกษาต้องกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจครุภัณฑ์ ท้ัง 100 รายการ ว่าอยู่ในสภาพใด หากอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ให้รายงานท่านนายกเทศมนตรี สําหรับข้อมูลท่ีรายงานขึ้นมาต้องมีในเร่ืองของรายละเอียด รุ่น ยี่ห้อ 
ราคา เพ่ือมากําหนดเลขครุภัณฑ์  
 - หลักเกณฑ์ ปปช. ท่ีเราได้ดําเนินการ ท้องถิ่นต้องดําเนินการตามท่ี ปปช. แจ้งมาทุกรายการ ใน
ขั้นตอนท่ีเราดําเนินการมาท้ังหมดถูกต้องแล้ว เป็นเร่ืองท่ีต้องดําเนินการต่อไป ท่ีซักซ้อมความเข้าใจขอให้
เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้หน่วยงานทราบด้วยซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับทุกคน  
 - เร่ืองขออายัดหลักประกันสัญญาตามท่ีส่งเร่ืองไปให้นิติกรตีความ เร่ืองของสํานักงานบังคับคดีแจ้ง
อายัดหลักประกันสัญญาของบริษัทผู้รับจ้างกับเทศบาล กรณีนี้เทศบาลต้องจ่ายเงินประกันตัวนี้ให้กับสํานักงาน
บังคับคดี เพราะเป็นคดีท่ีศาลพิพากษาแล้ว ให้กองวิชาการและแผนงานเสนอข้อมูลทางกฎหมายกลับเข้ามาด้วย
เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 - เร่ืองท่ีสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ขอทําความตกลง ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบเร่ืองซ้ือ
ยานอกบัญชี  โดยให้ตามท่ีจังหวัดว่าจังหวัดได้ส่งเร่ืองข้อหารือไปหรือยัง ฝากทางสํานักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมให้ตามเร่ืองนี้ด้วย 
 - เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วิทยากรบอกว่าให้ระมัดระวังเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น เช่น กรณีการซ้ือ
เส้ือ ยกตัวอย่างหลาย ๆ แห่ง คือวันท่ี 12 สิงหาคม ไปซ้ือเส้ือสีเหลือง สีฟ้า แจกให้ผู้มาร่วมงาน ซ่ึงโดน สตง.
ท้วงอยู่หลายแห่ง ซ่ึงในส่วนของเทศบาลนครระยองจะมีอยู่หลายโครงการท่ีซ้ือเส้ือ  ทางหนึ่งท่ีจะทําให้ สตง.ไม่
ทักท้วงคือให้เขียนโครงการอธิบายไว้โดยชัดเจน และเวลาขออนุมัติค่าใช้จ่ายให้ทําให้สอดคล้องกันตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 - เร่ืองการแจกของ เช่น ผ้าห่ม  แว่นตา ให้ระมัดระวังเนื่องจากเป็นลักษณะของการให้การสงเคราะห์ 
กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฝากหน่วยงานพิจารณาดําเนินการด้วย 
 - เร่ืองการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ท่ีต้องผ่านคณะกรรมการ ICT จังหวัด ต้องขอในทุกรายการ 
 - เร่ืองการเบิกจ่ายเงิน การทําฎีกา ในช่วงเดือนสิงหาคม มีการขออนุมัติซ้ือจ้างประมาณไม่ต่ํากว่าสอง
ร้อยรายการ หากหน่วยงานใดทําการตรวจรับเรียบร้อยแล้วก็ให้เร่งทําฎีกาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 
 - เร่ืองการกันเงินเหล่ือมปีกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ส่งให้จังหวัดภายในวันท่ี 5 
กันยายน 2555 ของเทศบาลนครระยองจะมีโครงการเงินอุดหนุนของถนนหมู่บ้านไพบูลย์นิมิตสุข จํานวนสองล้านบาท     
จะประสานกับกองช่างให้กันเงินกรณีไม่มีหนี้ไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบราคา  
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 - วิทยากรเน้นเร่ืองการทําสัญญา ยกตัวอย่างกรณีเทศบาลหัวหินท่ีจ้างเอกชนมาดําเนินการบริหารบ่อฝัง
กลบขยะ และผลิตเป็นน้ํามัน ดินน้ํามัน และนําผลผลิตมาเป็นค่าตอบแทน ซ่ึงมีการหารือในประเด็นท่ีต้องส่งร่าง
ให้อัยการสูงสุดพิจารณาหรือไม่ ซ่ึงกรณีนี้เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์พัสดุข้อ 125 คือต้องพิจารณาว่ารัดกุมพอหรือไม่ 
จะเสียประโยชน์หรือไม่  ซ่ึงเร่ืองนี้ชัดเจนว่าต้องนําส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 
 - เร่ืองท่ีดินบริเวณถนนชุมพล ซ่ึงได้ทําสัญญากันไปแล้ว เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา โดยคุณจําลอง 
เป็นผู้ประมูลได้ ต่อมามีการบุกรุกท่ี ซ่ึงเทศบาลได้แจ้งให้เอาของออก แต่เขาไม่ได้เอาออก และมีหนังสือร้อง  
เข้ามาว่าขอให้เทศบาลยกเลิกสัญญาเดิม และขอให้ทําสัญญากับเขา ซ่ึงได้หารือกับทางงานนิติการเรียบร้อยแล้ว 
และตอบกลับไปแล้ว คุณจําลองได้ทําหนังสือมาขอขยายเวลาในการส่งมอบ งดเรียกเก็บค่าเช่า ซ่ึงเร่ืองนี้ได้
ปรึกษากับทางงานนิติการ และตอบไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีปัญหาคือทางตํารวจได้ส่งหนังสือแจ้งมาทาง
เทศบาลว่าเป็นคดีแพ่ง เร่ืองนี้ให้เรียนท่านนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

กองช่าง 

 - โครงการปรับปรุงลานออกกําลังกาย สวนศรีเมือง ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอตรวจการจ้าง 
 - โครงการปรับปรุงลานออกกําลังกาย สวนศรีเมือง ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอตรวจการจ้าง 
 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน 2 - 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 
37 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งงานงวดท่ี 4 จาก 8 งวด 
 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 - โครงการจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด Hight Mast บริเวณเกาะกลางถนน
สุขุมวิทแยกบ้านแลงถึงแยก ค.2 (สุขุมวิทนครระยอง 75) จํานวน 5 ต้น ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 - โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองระยอง (ปรับปรุงคร้ังท่ี 4) ผลการดําเนินงานปัจจุบัน ผู้รับจ้าง
จัดทําร่างผังแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างการนําเข้าประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม 
 - ท่านปลัดเทศบาล มอบกองช่างไปดูซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณ พีเอ็มวาย ว่ามีชํารุดหรือไม่หากมีให้ไป
ทําการปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ระหว่างวันท่ี 1 -24 ส.ค. 55  
�  ต่ออายุ  176   ราย 
�  รายใหม่      3   ราย 
�  รวมเงิน             86,060   บาท 
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แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 
ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันท่ี ๒ ต.ค. ๕๔ – ๓๑ ก.ค. ๕๕) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

� รายรับจริงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๓ ของประมาณการรายรับ 
� รายรับระหว่างวันท่ี  ๒ ต.ค. ๕๔ – ๓๑ ก.ค. ๕๕ เท่ากับ ๑,๖๐๒,๐๓๐  บาท 

หมายเหตุ :  
๑.   หนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
๒.  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายหรือสะสมอาหาร 
๓.  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
๔.   ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
๕.  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข                 
๖.   ใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
๗.   ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา   
๘.   ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 
๙.    ใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย                  
๑๐.  ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 

งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ประจําเดือนสิงหาคม 2555 จํานวน 4 เร่ือง  
   1. เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนสิงหาคม จํานวน 4 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 

� กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเร่ืองกล่ินเหม็นจากการฉีดยาฆ่าแมลงของสวนพุทรา ถนน
ทางไผ่ 3 ตําบลเชิงเนิน  



 -14-

� เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองสวนพุทราดังกล่าว งดการเผาขยะหรือเศษวัสดุอ่ืน ๆ 
ทุกชนิดในเขตเทศบาลนครระยอง และให้นําขยะหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ท้ิงในถังขยะเทศบาลฯ     
แทนการเผาในท่ีโล่งแจ้ง และให้แจ้งผู้พักอาศัยในหมู่บ้านสวนแก้ว 3 ทราบก่อนดําเนินการฉีด
พ่นยาฆ่าแมลง 1 วัน และได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านสวนแก้ว 3      
ทราบแล้วว่า ยาฆ่าแมลงท่ีใช้มีความเป็นพิษท่ีไม่รุนแรงและมีส่วนผสมของจุลินทรีย์ชีวภาพและ
น้ําส้มควันไม้ ซ่ึงจะทําให้มีกล่ินฉุนได้ แต่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ  
� กรณีนางวรรณนพ อาศัย พักอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 1/5 ซอย 1 ถนนสมุทรเจดีย์ ตําบลปากน้ํา 

ได้รับความเดือดร้อนเร่ืองกล่ินเหม็นจากการปล่อยน้ําเสียของบ้านพักอาศัยใกล้เคียง 
� เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ให้ทําการปิด/ตัดท่อท่ี

เช่ือมต่อจากถังแซทส์เพ่ือระบายของเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อม ภายใน 15 วัน ต่อมาบ้านพักอาศัย
หลังดังกล่าวได้ดําเนินการตามคําแนะนําเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบแล้ว       
ซ่ึงผู้ร้องยอมรับผลการแก้ไขท่ีกล่าวมา 
� กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินควันจากการประกอบอาหารตามส่ังเพ่ือจําหน่าย 

บริเวณปากซอยพินิจบํารุง  
� เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านอาหารตามส่ังดังกล่าว ให้เปล่ียนสถานท่ีตั้งเตา

ประกอบอาหารหรือใช้พัดลมช่วยเป่าควันไปในทิศทางท่ีไม่มีคนขณะทําการปรุงอาหาร จะช่วย
บรรเทาเหตุรําคาญได้ เพราะในแต่ละวันมีจํานวนคร้ังในการใช้เตาไม่มาก   
� กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ําเสียของห้างแหลมทองระยอง  
� จากการตรวจสอบพบว่า จุดท่ีมีการปล่อยน้ําเสียลงมาเป็นบริเวณห้องอาหารของพนักงาน    

ซ่ึงท่อดังกล่าวเกิดการชํารุดและหลุดออกมา ทําให้น้ําเสียไหลลงมายังถนนด้านข้างห้างบริเวณ
ท่ีถูกร้องเรียน แต่ทางห้างได้ทําการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว  

 

ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
กราฟปริมาณขยะที่สามารถจัดเก็บได้  ประจําเดือนสิงหาคม 2555 
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กิจกรรมท่ีร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 1. ร่วมกับบริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน) และกลุ่มอนุรักษ์ฯ ดําเนินกิจกรรมทําร้ัวก้ันขยะ ระหว่างวันท่ี 
6 – 8 สิงหาคม 2555 บริเวณป่าชายเลน โซน 1 
 2. ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง ดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตต์ฯ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ํา บริเวณพระเจดีย์กลางน้ํา เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 โดยมีการปล่อยพันธ์ุปลา
กระพงขาว จํานวน 50,000 ตัว และกุ้งแชบ๊วย จํานวน 100,000 ตัว 
 3. ร่วมกับบริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด และกลุ่มบริษัท Glow Group เข้ามาดําเนินกิจกรรมจิต
อาสา ณ บริเวณพระเจดีย์กลางน้ํา เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2555 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ 
กิจกรรมประกวดขุดลอกร่องแพรก กิจกรรมเหมาขยะไปแลกไข่ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมซุ้มน้ํายาล้างจาน
เอนกประสงค์ กิจกรรมโลกสวยด้วยป้ายนี้ท่ีฉันสร้าง เป็นต้น  

งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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สถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียน 
เดือนสิงหาคม 2555 

          - เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 – วันท่ี 18 สิงหาคม2555 มีผู้ป่วยโรคมือเท้า
จํานวน 102 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 170.57 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต  
 - ในเดือนสิงหาคม 2555 พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในเขตเทศบาลนครระยอง 22 ราย เม่ือเปรียบเทียบ
กับปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกัน(ส.ค.54) พบว่าเพ่ิมขึ้น 3.6 เท่า โดยส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยังไม่พบการระบาดเป็นวงกว้าง 

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
เดือนสิงหาคม 2555 

 - ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 – วันท่ี 18 สิงหาคม 2555 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จํานวน 44 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 73.58 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต  
 - ในเดือนสิงหาคม 2555 พบผู้ป่วย 35 ราย เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2554 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ส.ค.
54) พบว่าเพ่ิมขึ้น 3.8 เท่า โดยพบการระบาดท่ีโรงเรียนกวงฮ้ัว ในช้ันอนุบาล 3/4 

กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ลําดับ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
(ครั้ง) 

1 ออกสอบสวนและควบคุมโรคบ้านผู้ป่วยและรัศมีโดยรอบตามมาตรฐานกรม
ควบคุมโรค 

46 

2 พ่นสารเคมีเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดโรคติดต่อโดยแมลงในวัด ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียน 

23 

3 พ่นสารเคมีในตลาด สํานักงานของเทศบาลนครระยอง  5 

4 พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวแก่ ตามคําร้อง  19 

5 พ่นสารเคมีในชุมชน  2 

 

กิจกรรมประกวดชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง 
กลุ่มเป้าหมาย         ชุมชนจํานวน  27  ชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินงาน   เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2555 
กิจกรรมในการดําเนินงาน 
 1. สุ่มประเมิน/สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลาย 
ในบ้านเปิดจํานวน 50 หลังคาเรือน/ชุมชน 
 2. ประเมินผลค่าHI,CI และตัดสินการประกวด 
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วันดําเนินงาน   
  เดือนสิงหาคม 2555 (ตั้งแต่วันท่ี 16 – 21 สิงหาคม 2555) 
สรุปผลการดําเนินงาน 

• ค่า HI < 10 จํานวน 8 ชุมชน คือ ชุมชนก้นปึก, ชุมชนบางจาก, ชุมชนหลังวัดโขด, ชุมชนตากสินฯ, 
ชุมชนสองพ่ีน้อง, ชุมชนหลังวัดป่า 2, ชุมชนชายกระป่อม, ชุมชนทุ่งโตนด 

• ค่า HI 10 – 20 จํานวน 9 ชุมชน คือ ชุมชนปากคลอง, ชุมชนสวนวัดโขด, ชุมชนศูนย์การค้า, ชุมชน
ริมน้ําท่าเกตุ, ชุมชนสนามเป้า, ชุมชนตีนเนินเกาะหวาย, ชุมชนทางหลวงพูนไฉ่, ชุมชนเกาะกลอย, 
ชุมชนเนินพระ 

• ค่า HI > 20 จํานวน 10 ชุมชน คือ ชุมชนปากน้ํา2, ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนเรือนจํา, ชุมชนสัมฤทธ์ิ, 
ชุมชนข้างอําเภอทางไผ่,, ชุมชนแหลมรุ่งเรือง, ชุมชนปากน้ํา 1, ชุมชนมุสลิมปากคลอง, ชุมชนสะพาน
ราษฎร์, ชุมชนหลังวัดป่า 1,   

 

กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 6 
วันท่ีดําเนินงาน วันท่ี 8 , 9 , 24 สิงหาคม 2555 
   ผลการดําเนินงาน จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการฉีดวัคซีน  ป.1=  388 คน , ป.6 =  87 คน  
  - โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.1 = 74 คน  ,  ป.6 = 7 คน  
  - โรงเรียนอารีย์วัฒนา   ป.1 = 43 คน  ,  ป.6 = 3 คน  
  - โรงเรียนอนุบาลระยอง   ป.1 = 51 คน  ,  ป.6 = 15 คน 
  - โรงเรียนกวงฮ้ัว     ป.1 = 31 คน  ,  ป.6 = 4 คน 
  - โรงเรียนเกาะกลอย     ป.1 = 16 คน  ,  ป.6 = 2 คน 
  - โรงเรียนสมคิดวิทยา   ป.1 = 7  คน   ,  ป.6 = 2 คน 
  - โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  ป.1 = 14 คน  ,  ป.6 = 8 คน 
  - โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม     ป.1 = 23 คน  ,  ป.6 = 5 คน 
  - โรงเรียนวัดเนินพระ     ป.1 = 27 คน  ,  ป.6 = 4 คน 
  - โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง   ป.1 = 87 คน  ,  ป.6 = 29 คน 
  - โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา    ป.1 = 15 คน  ,  ป.6 = 8 คน 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. กิจกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล 
    1.1 คัดกรองความเส่ียงโรคเร้ือรัง  จํานวน  1,492  คน 
    1.2 คัดกรองสุขภาพจิต                  จํานวน    256   คน  
 2. ดําเนินการตรวจสุขภาพประชาชนสิทธิประกันสังคม ในวันท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2555 
    2.1 จํานวนสถานประกอบการ 4 แห่ง 
    2.2 จํานวนผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ 201 คน 
           (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.) 
3. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 89 คน 
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กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
1. โครงการแก้ไขปัญหาสายตานักเรียน 
 - ส่งต่อนักเรียนท่ีมีสายตาผิดปกติให้ได้รับการตรวจยืนยันกับจักษุแพทย์ ท่ีโรงพยาบาลระยอง ในวัน
เสาร์ ท่ี 18 และ 25 สิงหาคม 2555 จํานวน 131 คน เป็นนักเรียนท่ีมีปัญหาทางสายตา ต้องแก้ไขด้วยการ
สวมแว่นตาจํานวน 127  คน เป็นโรคทางสายตาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่น 4 คน 
2. โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
 - ตรวจสุขภาพ  ให้การรักษาเบ้ืองต้นแก่นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.4 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จํานวน 6 แห่ง  จํานวน 3,129 คน ให้การรักษา จํานวน 402 คน 
 - ตรวจสุขภาพ  ให้การรักษาเบ้ืองต้นแก่นักเรียนช้ันปฐมวัยในสังกัดเอกชน 2 แห่ง จํานวน 250 คน 
ให้การรักษา จํานวน 55 คน   
3. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   
 - ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน อสม. วันท่ี 15 สิงหาคมคม 2555 ณ ศาลาประชาคม เทศบาล
นครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน  286  คน คิดเป็นร้อยละ 88 และจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. 
ประจําเดือนมิถุนายน 2555 
 - กิจกรรมการนิเทศงานใน ศสมช.รอบท่ี 2/2555 ณ ห้องประชุมหลักเมือง ผู้เข้ารับการนิเทศงาน 
รวม 11 ศสมช. จํานวน 89 คน จากจํานวนท้ังส้ิน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 71.77  
 - บรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะเร่ือง สัญญาณชีพและเจาะเลือดเพ่ือหาระดับน้ําตาลในเลือด ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 84.26  

4. โครงการนวดสานสายใย ห่างไกลเท้าเบาหวาน วันท่ี 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมตากสิน เทศบาล
นครระยอง ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 30 คน  

5. กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 - จํานวนประชาชนท่ีได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ท้ังหมด  
จํานวน 56 /58   คน/คร้ัง 
  1. เด็กอายุ 0-5 ปี   จํานวน  6 คน 
 2. หญิงตั้งครรภ์    จํานวน  0 คน 
  3. มารดาหลังคลอด   จํานวน  6 คน 
 4. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนท่ัวไป  จํานวน 11 คน 
 5. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง   จํานวน 26/28 คน/คร้ัง 
  6. ผู้สูงอายุ    จํานวน    5 คน 
  7. ผู้พิการ    จํานวน    2 คน 
6.  ติดตามและสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
 - สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน จํานวน 6 ชุมชน 
 - สนับสนุนโครงการจัดการบริการเบ้ืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 16 ชุมชน 
 - สนับสนุนโครงการ อสม. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพในชุมชน จํานวน 5 ชุมชน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 
 1. ดําเนินการด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. ป้ายช่ัวคราว  จํานวน 71 ร้าน 
  2. ขอป้ายทอง  จํานวน 42 ร้าน 
  3. ต่ออายุป้าย  จํานวน 68 ร้าน 
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 2. ตรวจประเมินสถานประกอบการจําหน่ายอาหารเพ่ือต่ออายุ และร้านใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการ CFGT 
โดยตรวจประเมินด้านกายภาพ 15 ข้อ สําหรับร้านอาหาร และ12 ข้อ สําหรับแผงลอยจําหน่ายอาหาร พร้อม
ตรวจประเมินด้านชีวภาพโดยใช้น้ํายา SI-2 ร้านท่ีได้รับการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาล จํานวน 14 ร้าน แยกเป็นดังนี้ 
  - ร้านอาหาร     จํานวน    12 ราย 
  - แผงลอยฯ      จํานวน     2  ราย 
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล 
 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน  5,098  ราย จําแนกราย
ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
 ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน  3,840 ราย     คิดเป็นร้อยละ 75.32 
 ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา จํานวน 463 ราย     คิดเป็นร้อยละ   9.08 
 ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 795 ราย     คิดเป็นร้อยละ  15.60 

 2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
 ¬ คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 3,680 ราย นอกเขต           160  ราย 
  ¬ ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต 452 ราย นอกเขต      11  ราย 
 ¬ ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 760 ราย นอกเขต              35  ราย 
   รวม ในเขต 4,892 ราย นอกเขต   206  ราย 
  คิดเป็นร้อยละ ในเขต 95.96  นอกเขต 4.04 
 

 3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ 
ประเภท 

การให้บริการ 
คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ เนินพระ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 2,047 44.48 199 42.98 356 44.56 
คลินิกโรคเร้ือรัง 368 8 - - 117 14.64 
คลินิกเด็กดี 130 2.82 86 18.57 - - 
ทันตกรรม 294 6.39 - - - - 
วางแผนครอบครัว 26 0.56 11 2.38 62 7.76 
ทําแผล+ฉีดยา 1,002 21.77 97 20.95 156 19.52 
อ่ืน ๆ 735 15.98 70 15.12 108 13.52 

รวม 4,602 100 463 100 799 100 
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 4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

ประเภท 

สิทธิการรักษา 

คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ศูนย์บริการฯ เนินพระ รวม ร้อยละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน 

สิทธิ 30 บาท 3,047 79.34 339 73.22 638 80.25 4,024 78.93 

สิทธิประกันสังคม 397 10.33 43 9.29 90 11.32 530 10.40 

สิทธิข้าราชการ 285 7.43 2 0.43 29 3.65 316 6.20 

สิทธิอ่ืน ๆ 111 2.90 79 17.06 38 4.78 228 4.47 

รวม 3,840 100 463 100 795 100 5,098 100 

 

 

ออกหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนท่ีในโครงการเทศบาลสัญจร จํานวน 2 คร้ัง 
1. สถานท่ี ตลาดหน้าชุมชนมุสลิม-ปากคลอง  จํานวนผู้รับบริการ  29  ราย 
2. สถานท่ี ตลาดโชคชัยรัช        จํานวนผู้รับบริการ  33  ราย  

กองการศึกษา 

1. การบริหารบุคคล 
2. การบริหารงบประมาณ 
3. การจัดการศึกษาในระบบ 
4. การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
5. การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

1. การบริหารบุคคล 

1) ข้อมูลครูและบุคลากร   จํานวน  370 อัตรา ได้แก่  
 - ครู 
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 - ครูอัตราจ้าง 
 - บุคลากรทางการศึกษา 
 - บุคลากร 
2) บรรจุครูผู้ดูแลเด็ก                            จํานวน  4 อัตรา 
3) สรรหา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน            จํานวน  4 อัตรา 
4) ครูเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด    จํานวน  6 อัตรา 
 

ข้อมูลการพัฒนาครู (เน้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน) 

1) ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์    (29 คน)          จํานวน 3 ช่ัวโมง 
2) ครูระดับปฐมวัย 5 โรงเรียน          (50 คน)           จํานวน 6 ช่ัวโมง 
3) ครูระดับประถมศึกษา 5 โรงเรียน  (200 คน)         จํานวน  - ช่ัวโมง 
4) ครูระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน    (32 คน)           จํานวน 6 ช่ัวโมง 

2. การบริหารงบประมาณ 

1) เงินรายได้                                     ตั้งไว้       42,841,500.00   บาท 
2) เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา            ตั้งไว้       57,452,800.00   บาท 
3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        ได้รับ    113,037,323.00   บาท 
 รวมงบประมาณ                    เป็นเงิน   213,331,623.00  บาท 
(ข้อมูล  ณ  3  กันยายน 2555) 

3. การจัดการศึกษาในระบบ     ข้อมูลจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ลําดับ สถานศึกษา จํานวนนักเรียน 

1 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา               78๘ 

2 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง          3๗0 

3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม     2,20๓ 

4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล    8๗๕ 

5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง       1,๑๘๕ 

6 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)            4๘๑ 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ 320 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ ๑00 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 100 

                   รวม   ( ๕,๙0๒ + ๕๒๑ )             6,๔๒๓ 
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การจัดการศึกษาในระบบ 

 1) การจัดตั้งสถาบันพระมหาชนก 
 2) การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 
 3) การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (โครงงาน) 
 4) การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง (หลากหลายตามกิจกรรม) 

4. การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

 1) งานห้องสมุด         - จัดกิจกรรม Play and Learn 
    - จัดบริการของห้องสมุด 
2) งานศูนย์เยาวชน     - จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนฯ (พิธีปิด 6 ก.ย. 2555) 
 - อบรมครูแกนนํายาเสพติด 
 - เตรียมงานแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาค (อบจ.ชลบุรี เจ้าภาพ) 
3) งานวันสําคัญ       - 
 -  แห่เทียนพรรษา 
 - วันอาสาฬหบูชา 
 - วันแม่แห่งชาติ 

5. การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อมูลการจัดทําวิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยกองการศึกษา (ช่วง มิ.ย. - ส.ค. 2555) 

 1) ระดับปฐมวัย       เร่ือง การประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
 2) ระดับประถมศึกษา เร่ือง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา (ภายนอก) 
 3) ระดับมัธยมศึกษา   เร่ือง การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( O-NET) 
 4) ครูในสถานศึกษา   เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะครูโดยเน้นการจัดการความรู้ 

การเก็บข้อมูล ได้แก่  
 1. สัมภาษณ์  
 2. การรายงานผล 
 3. ศึกษาเอกสาร 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการใช้ แทบเลต ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

 

การเลือกใช้  Apps  ท่ีเหมาะสมกับบทเรียน  หรืออาจเช่ือมโยงไปยัง  Apps  ของสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน กระทรวงศึกษาธิการ 
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1.   เคร่ือง Tablet 
2.   คู่มือการฝึกอบรมครู กรอบเนื้อหาเอกสาร/ส่ือการอบรม 
       - ความรู้เบ้ืองต้น การใช้งานท่ัวไป วิธีการดูแลรักษา 
       - Tablet กับการออกแบบการเรียนรู้ 
       - การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ เม่ือใช้ Tablet 
       - การใช้ Learning Object ในการใช้เป็นส่ือเสริม 
       - แผนการจัดการเรียนรู้ 200 วัน 
       - แบบประเมินสมรรถนะครูด้าน ICT 
3.     แนวทางบริหารจัดการคอมพิวเตอร์พกพาในห้องเรียน  
4.     คู่มือการใช้งานเบ้ืองต้น/ส่ือวีดิทัศน์ สําหรับผู้ปกครอง  
5.     คู่มือการใช้งานเบ้ืองต้นสําหรับนักเรียน 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องใช้แทบเลตทุกช่ัวโมง  ท้ังช่ัวโมง หรือทุกวิชา 
 - การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับการประยุกต์ใช้แทบเลตในช้ันเรียน ผู้บริหารทําการนิเทศตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง โดยปรับบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้แทบเลต
ในช้ันเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

 - วันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ กิจกรรมวันอาเซียน 
 - จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ได้แก่ ทําบุญตักบาตร, ถวายพระพร, ปลูกต้นไม้ 
 - วันท่ี  ๑๔-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ สัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 - วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 - วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 
 - วันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน 
 - วันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจรคร้ังท่ี 4/2555 
 - วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 - ต้อนรับคณะดูงาน เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนาใช้สถานท่ีอบรมและศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
 - การตกแต่งห้องเรียนเพ่ือเข้าสู่ ASEAN  
 - เด็กนักเรียนฝึกวิชาชีพในวันเสาร์ ได้แก่ บิดลูกโป่ง, ผูกผ้า, นวดฝ่าเท้า 
 - ปรับภูมิทัศน์หลังอาคาร 1 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - วันท่ี 18 สิงหาคม 2555 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยมีกิจกรรมบนเวที และกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 - วันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2555 ศึกษาดูงานโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 
 - วันท่ี 2 กันยายน 2555 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันชิงถ้วยสโมสร ตะกร้อ
ระยอง ไทยแลนด์ลีก คร้ังท่ี 1 
 - ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา  
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 - วันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 3 ณ บริเวณตลาดโชคชัยรัช ตําบลเชิง
เนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 9 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
 - วันท่ี 9 สิงหาคม 2555 เปิดอุทยานการเรียนรู้  
 - วันท่ี 11 สิงหาคม 2555 ชนะเลิศ การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสม
เด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดระยอง   
 - วันท่ี 15 – 17 สิงหาคม 2555 สัปดาห์วิทย์ - คณิต คิดสร้างสรรค์   
 - วันท่ี 16 สิงหาคม 2555  และวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 กิจกรรมค่ายยุวพุทธ  
 - วันท่ี 20 – 24 สิงหาคม 2555 สสวท. ติดตามนิเทศการทดลองใช้หนังสือและคู่มือ  
 - วันท่ี 25 สิงหาคม 2555 ประกวดกองเชียร์ในการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีค  
 - วันท่ี 28 สิงหาคม 2555 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 4 ณ บริเวณส่ีแยกถนนบางจาก 
(สนามบินเล็ก) ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 27 สิงหาคม 2555 รับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ปีการศึกษา 2554   
 - วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 กิจกรรมกีฬาสี   
 - วันท่ี 1 กันยายน 2555 ชนะเลิศกองเชียร์การแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีค  
 - วันท่ี 3 – 6 กันยายน 2555 อบรมปฏิบัติการกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน (ครูแกนนํา)  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - นํานักเรียนไปทัศนศึกษาต่อจากเดือนท่ีแล้วท้ัง 7 สายช้ัน เสร็จส้ินไปเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555  
 - วันท่ี 10 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน
เป็นอย่างดี  
 - วันท่ี 20 – 22 สิงหาคม 2555 คณะครูช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปอบรมเก่ียวกับการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน BBL (Brain-based Learning) เพ่ือนําความรู้มาใช้กับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

 - วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 โรงเรียนนํานวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกไปแข่งขันระดับจังหวัด ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เป็นเร่ืองของการทําเศษเทียนไล่ยุง วิธีการคือไปขอเศษเทียนเก่า ๆ จากวัด นํามาผสมกับตะไคร้
หอมเพ่ือใช้ไล่ยุง  

 - วันท่ี 22- 23 สิงหาคม 2555 โรงเรียนจัดค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดท่ีโรงเรียน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากทุกหลายภาคส่วน เช่น โรงพยาบาลระยอง สถานพินิจ และสถานีตํารวจภูธรเมืองระยอง โดยทําการ
อบรม 2 วัน  1 คืน ณ โรงเรียนวัดลุ่มฯ  

 - วันท่ี 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนจัดอบรมเก่ียวกับวิชาชีพให้กับคณะครู ซ่ึงมีครูในสังกัดเทศบาล
นครระยอง เข้าร่วมอบรมด้วย  

 - วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมวิชาการบูรณาการ ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็น
อย่างดี  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 ถวายเทียนพรรษา จํานวน 9 วัด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นอย่างดี  
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 - วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 เข้าร่วมแข่งขันโครงการเสริมทักษะเยาวชน โดยศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดระยอง ณ โรงแรมสตาร์ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการเปิดพจนานุกรม รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย  
 - วันท่ี 2 – 5 สิงหาคม 2555 เข้าร่วมงานวิชาการเทศบาลงานมหกรรมการจัดการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซ่ึงโรงเรียนไปเป็นตัวแทนและได้รับรางวัลคือกวดสุนทรพจน์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยในการประกวดวาดภาพในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
 - วันท่ี 4 – 8 สิงหาคม 2555 นํานักเรียนร่วมงานท่ีห้องสมุด Happy Book Day  
 - วันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 3 ณ บริเวณตลาดโชคชัยรัช ตําบลเชิงเนิน 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 9 สิงหาคม 2555 โรงเรียนจัดชุดการแสดงของนักเรียนมาร่วมงาน Happy Book Day จํานวน 
3 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี  
 - วันท่ี 9 - 10 สิงหาคม 2555 จัดค่ายธรรมะ โดยการนั่งสมาธิ 
 - วันท่ี 10 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมวันแม่ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีผู้ปกครอง
นักเรียนมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมาก ช่วงสายมีพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ และพิธีระลึกถึง
พระคุณแม่ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 - วันท่ี 12 สิงหาคม 2555 ร่วมงานวันแม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 
 - วันท่ี 18 สิงหาคม 2555 เปิดเรียนหลักสูตรรวมสมาธิ โดยมีผู้ใหญ่ไปเรียนท้ังหมด รุ่นนี้เป็นรุ่นท่ี 31   
 - วันท่ี 24 สิงหาคม 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 - วันท่ี 25 สิงหาคม 2555 ร่วมแข่งขันกองเชียร์ท่ีท่ีสโมสร ไออาร์พีซี ซ่ึงมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยองเข้าร่วม จํานวน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ําได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับท่ี 4 
 - วันท่ี 25 สิงหาคม 2555 อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ร่วมกับโรงเรียนวัดลุ่มฯ ณ โรงแรมสตาร์  
 - วันท่ี 26 สิงหาคม 2555 คณะครูและผู้ปกครองมาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเตรียมรับการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
 - วันท่ี 27 สิงหาคม 2555 โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซ่ึงโรงเรียนจะ
ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2555 และวันท่ี 22 ตุลาคม 2555  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - วันท่ี 1 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยนําคณะครูและนักเรียนไปร่วมกันแห่
เทียนเข้าพรรษาไปท่ีวัดโขดใต้  
 - วันท่ี 9 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
 - วันท่ี 16 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 - วันท่ี 17 สิงหาคม 2555 เดินรณรงค์วันไข้เลือดออก 
 - วันท่ี 24 สิงหาคม 2555 จัดโครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 - การเลือกตั้งประธานชุมชนสองพ่ีน้อง รายช่ือผู้สมัคร ได้แก่  
  1. นายสมาน  มากศิริ 
ผลการยกมือรับรองการเลือกตั้ง  นายสมาน  มากศิริ  ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชนสองพ่ีน้อง  
 - งานวันกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครระยอง 
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 - วันท่ี 11 ตุลาคม 2555 กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ  
 - การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 - โครงการมอบแว่นสายตาแก่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสายตา 
 - งานชมรมกลุ่มสตรี เทศบาลนครระยอง 
 - งานอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 

สถานธนานุบาล 

 - ไม่มา 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 - ท่านปลัดเทศบาล เห็นควรว่าน่าจะมีการจัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์มาติดตั้งในห้องประชุมตากสินมหาราชเป็น
การถาวร ซ่ึงเดิมมีการติดตั้งช่ัวคราวโดยต้องเคล่ือนย้ายบ่อย ทําให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน มอบท่านรองปลัดเทศบาล 
นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ไปเช็ครุ่นของเคร่ืองโปรเจคเตอร์ โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายในญัตติขออนุมัติโอนเงิน
เหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ท่ีจะเข้าในสภาเทศบาลนคร
ระยอง  ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2555  
 - ท่านปลัดเทศบาล มอบคุณซ่อนกล่ิน  ชูเชิด สํานักปลัดเทศบาล ไปดูแลจัดวัสดุอุปกรณ์และทําความสะอาด 
บริเวณหน้าพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมท้ังบริเวณหลังป้ายสํานักงานเทศบาลนครระยอง ท่ีชํารุด
ทรุดโทรมด้วย  
 - ท่านปลัดเทศบาล ให้กองช่างไปสํารวจไฟฟ้าท่ีใช้ส่องสว่างไปทางมุกด้านหน้าสํานักงานเทศบาลนครระยอง  ใน
เวลากลางคืน โดยให้ไปปรับเปล่ียนให้ส่องสว่างท่ัวถึงทุกจุด   
 - การเตรียมเนื้อหาท่ีจะรายงานในท่ีประชุมประจําเดือนของแต่ละหน่วยงานปัจจุบันเกิดปัญหาคือข้อมูลท่ีแต่ละ
หน่วยงานนํามาเสนอเปิดไม่ได้ รองปลัดเทศบาล คุณฉัตรนุชัย  สมบัติศรี เสนอว่าให้แต่ละหน่วยงานจัดทําข้อมูลโดยแปลง 
File  เป็น  PDF  
 - ท่านรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ มอบสํานักปลัดเทศบาล ไปหาทางแก้ไขเร่ืองนกพิราบท่ีอาศัย
อยู่ตามหลังคาสํานักงานเทศบาลนครระยอง  

 

(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 
 
 
     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายธนวัฒน์  พ้นช่ัว) 
                                   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
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