
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 10/2555 

วันที่  2 ตุลาคม  2555 
ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต ช้ัน 2 อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตําบลท่าประดู่  

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
----------------------------------- 

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. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
9. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
10. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
13. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
14. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
16. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
17. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

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

20. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นายชณินทร์ บรรจงอักษร ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
23. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
24. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
25. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
26. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

27. นายชนินทร์ จันทน์ขาว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
28. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
29. นางสายสุนีย์ วาระสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
30. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
31. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
32. นางอภิญญา อุตรมาตย์ หัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
33. นายชาคริต เอ่ียมสําอาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
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34. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
35. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
36. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
37. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
38. นางสาวรังรอง วงศ์บุญยิ่ง นักวิชาการสุขาภิบาล 
39. นางสาวมะริ ธัญญารักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี            (ไปราชการ) 
2. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี       (ไปราชการ) 
3. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี       (ไปราชการ) 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เม่ือวันที่ 4 กันยายน  2555 

 - ขอแก้ไขหน้าท่ี 1 จาก ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง แก้ไขเป็น ณ ห้องประชุมช้ัน 1 
อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 - ขอแก้ไขหน้าท่ี 9 ในส่วนของสํานักการคลัง ให้เพ่ิมเติมเนื้อหา ดังนี้ 
 - 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  
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 - 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 
 - 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
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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  
 - 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 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 9/2555 เม่ือวันที่ 4 กันยายน  2555 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เม่ือวันที่ 4 กันยายน  2555 และติดตาม 
                      ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 

 - การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหน่งท่ีเทศบาลนครระยอง จํานวน 3 ราย ตั้งแต่วันท่ี 2 
ตุลาคม 2555 ประกอบด้วย 

  1. รับโอนนางสาวมะริ  ธัญญารักษ์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 5 กองคลัง 
เทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มาดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ 5 งานระบบบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารการคลัง สํานักการคลัง  

  2. รับโอนนางสาวรังรอง  วงศ์บุญยิ่ง ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาดํารงตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 
ระดับ 3 งานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สํานัก
การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

  3. รับโอนนางสาวศิรนภัสสร สารทิม ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 กองช่าง เทศบาล
ตําบลเนินพระ มาดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 งานธุรการ กองช่าง  

ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 168,729 บาท รายจ่าย 348,986.56 บาท (รายจ่ายสูงเพราะมีการ
จ่ายค่าจัดทําป้ายช่ือสถานีขนส่งเป็นเงิน 249,000 บาท) ยอดเงินสะสมคงเหลือ 504,209.60 บาท  

ฝ่ายปกครอง 
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
 1. การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, บริเวณ
โรงเรียน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง 
สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิก 
ชุมชนอบอุ่น, และเจดีย์กลางน้ํา 
 2. จัดเวรห้องกล้อง CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 3. จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 
 4. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
 5. ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  - กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 3 ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 1 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 3 ราย 
 6. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 25 ป้าย 
 7. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 13 แห่ง 
 8. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน จํานวน 2 ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ระงับอัคคีภัย 9 คร้ัง 
- งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 197 คร้ัง 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ 
- มีคณะศึกษาดูงาน 22 คณะ จํานวน 1,743 คน 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
-พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ        - คน 
-พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน       - คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา        3 คน 
-พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่        - คน 
-พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน     - คน 
-พนักงานเทศบาล ลาออก        - คน 
-ลูกจ้างประจําลาออก         - คน 
-ลูกจ้างประจําเสียชีวิต         - คน 
-พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                       19 คน 
-พนักงานจ้างลาออก         2 คน 
-พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น  (ตําแหน่งบริหาร)    - คน 
-พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)   - คน 
-แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  - คน 
 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 * พนักงานเทศบาล   138 คน 
 * ลูกจ้างประจํา  41 คน 
 * พนักงานจ้างท่ัวไป   268 คน 
 * พนักงานจ้างตามภารกิจ 130 คน 

  รวม 398 คน 
 
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) 
 * พนักงานครูเทศบาล 258 คน 
 * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน) 5 คน 
 * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) 21 คน 
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งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

 
 

รายงานการทําบัตร ประจําเดือนกันยายน 2555 

 

 - การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซ่ึงกําหนดให้
มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ท่ี 28 ตุลาคม 2555 ในส่วนของเทศบาลนครระยองรับผิดชอบ จํานวน 3 เขต คือ 



 -8- 

เขตเลือกตั้งท่ี 6, เขตเลือกตั้งท่ี 7 และเขตเลือกตั้งท่ี 8 รวม 58 หน่วยเลือกตั้ง (หากรวมเนินพระด้วยจะเป็น 
61 หน่วยเลือกตั้ง) ซ่ึงในเขตอําเภอเมืองระยองมีท้ังหมด 12 เขตเลือกตั้ง รวมท้ังส้ิน 271 หน่วยเลือกตั้ง 
สําหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น วัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จะมีเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบประจําเขตเลือกตั้งทําการสํารวจประสานแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองดําเนินการจัดหาให้ 
ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกําลังออกคําส่ังแต่งตั้งอยู่  

 - การจัดเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ ทําหน้าท่ีจัดระเบียบการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานท่ี
ราชการแทนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจากสํานักงานองค์การทหารผ่านศึก ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม เป็นต้นไป 
จํานวน 4 จุด ดังนี้ 
  * บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล   กลางวัน 2 คน     กลางคืน 1 คน 
  * บริเวณคลินิกอบอุ่น  จํานวน 1 คน  
  * บริเวณเจดีย์กลางน้ํา   กลางวัน 1 คน  กลางคืน 2 คน  
  * บริเวณห้องสมุดและสวนศรีเมือง   จํานวน 2 คน 
 สําหรับความพร้อมการปฏิบัติภารกิจ เจ้าหน้าท่ีเทศกิจได้มาฝึกปฏิบัติกับสถานท่ีจริงแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 1 
กันยายน ส่วนแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติ ท่านรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุขัย สมบัติศรี ได้นัด
ประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2555  
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการและรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ท่ีคาดว่าจะเสด็จมาในส่วนของ
คลินิกอบอุ่นช่วงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 ซ่ึงกําหนดการยังไม่ทราบรายละเอียดเป็นทางการ ในเบ้ืองต้นทาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป นางซ่อนกล่ิน  ชูเชิด ได้ จัดพิมพ์โครงร่างคําส่ังคณะกรรมการเรียนท่าน
ปลัดเทศบาลไปแล้ว มีท้ังหมด 8 คณะ ประกอบด้วย 
  * คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ 
  * คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ 
  * คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ี 
  * คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ 
  * คณะกรรมการฝ่ายจัดการจราจรและถวายความปลอดภัย 
  * คณะกรรมการฝ่ายเตรียมงานตามจุดเสด็จต่าง ๆ 
  * คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมชุมชน อสม. อปพร. รับเสด็จ 
  * คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดทําและจัดเตรียมข้อมูลการรับเสด็จ บันทึกพระกระแสรับส่ัง 
รายละเอียดท่ีครบถ้วนคงต้องนัดประชุมในภาพรวมอีกคร้ัง 
 - กระทรวงมหาดไทยแจ้งประเด็นการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น กรณี สตง.ตรวจสอบข้อมูลการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระยะยาวไม่ต่อเนื่อง เช่น 
ฝึกอบรมเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซ่ึงผู้เข้าอบรมต้องเดินทางไป – กลับ หลายคร้ังกว่าจะจบหลักสูตร ทํา
ให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบ้ียเล้ียง เป็นจํานวนมาก จึงกําหนดแนวทางตามข้อเสนอของ สตง. คือ 
  * ให้พิจารณาความจําเป็นเหมาะสมในการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะหลักสูตร
ท่ีมีระยะยาวไม่ต่อเนื่อง โดยให้คํานึงถึงงบประมาณในการพัฒนาและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  * กรณีท่ีผู้บริหารจําเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลักษณะระยะยาวไม่ต่อเนื่อง ควรมี
การนําเสนอและเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังจัดทําข้อมูลไว้ศึกษาค้นคว้าในท้องถิ่น 
 - รถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1549 ของสํานักปลัดเทศบาลท่ีโรงเรียนนครระยองวิทยาคม
ได้ทําบันทึกขอโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลได้ทําบันทึกโอนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้กับ
กองการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป  
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 - การประชุมประจําเดือนคร้ังต่อไป (เดือนพฤศจิกายน 2555) เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลบ้าน      
ปากคลองยังไม่พร้อมเร่ืองสถานท่ีท่ีจะใช้ในการประชุม ท่ีประชุมจึงนัดประชุมคร้ังต่อไป ณ ห้องหลักเมือง 
เทศบาลนครระยอง 
 - รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ปัจจุบันสํานักปลัดเทศบาลมีรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ไว้บริการผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ี 7 หน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด 6 แห่ง รวมศูนย์เด็กเล็กอีก 3 ศูนย์ เพียง 2 คัน ทําให้บริการไม่
ท่ัวถึง ไม่สามารถแก้ปัญหาเร่ืองดังกล่าวได้ จึงขอให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว 
มติท่ีประชุม - มอบนายสุธน  ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล  จะนําปัญหาเสนอผู้บริหารเร่ืองจัดหารถยนต์
ส่วนกลาง (รถตู้) ให้กับสถานศึกษาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

 
 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิลทีวี 
1. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง รวม 25 เร่ือง 
2. ข่าวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหน่วยงานอ่ืนๆ รวม 62 เร่ือง  
 รวมท้ังส้ิน 87 เร่ือง 
3. กิจกรรมของเทศบาล รวม 8 กิจกรรม 
4. อนุเคราะห์เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ รวม 10 คร้ัง  
5. ส่งข่าวให้ส่ือมวลชนและส่งลง www.rayongcity.netรวม 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 

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1.ให้บริการการตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 27 คร้ัง 29 เร่ือง 
2.ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน 26 คร้ัง 26 เร่ือง 
3.สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda จํานวน 1 คร้ัง  
4.ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จํานวน 3 แบนเนอร์ 



ฝ่ายนิติการ 

ลําดับที่ เรื่อง ข้นตอบการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข้อเท็จจริง 

1.1 น้ํามันรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ      
น้ํามันหมด ในระหว่างเดินทางไปราชการ 

อยู่ในระหว่างการทําหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 7 ต.ค.55  

 1.2 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงาน 

รวบรวมพยานเอกสารเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการ
สอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

(อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ) 

30 ต.ค.55  

 1.3 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ออกแบบก่อสร้าง อยู่ในระหว่างการสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
จํานวน 5 ปาก 

(อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ) 

25 ต.ค.55  

 1.4 เทศบาลตําบลจอมพลเจ้าพระยาก่อสร้างอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล จอมพลเจ้าพระยาในที่ดินของบริษัท
น้ําตาลตะวันออก ในการนํางบประมาณของข้าราชการไป
ดําเนินการในที่ดินเอกชน 

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน  
การสอบสวน 

(อยู่ในระหว่างเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ) 

20 ต.ค.55  

2. สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

นายฉัตรชัย ชาติสุวรรณ ถูกพนักงานสอบสวนจับคดียาบ้า 
ทําหนังสือส่งจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบให้ออกจาก
ราชการ (อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการจังหวัดระยอง) 

30 ต.ค.55  

3. สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด    

 3.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาดเทศบันเทิง อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวน 

การสอบสวน 
24 ส.ค.55  
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ลําดับที่ เรื่อง ข้นตอบการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

 3.2 เครื่องยนต์เรือสูญหาย จํานวน 1 เครื่อง สรุปสํานวนการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(อยู่ในระหว่างให้ประธานกรรมการตรวจสอบสํานวนการ
สอบสวน) 

15 ส.ค.55  

4. คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก ์    

 4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อยู่ในระหว่างการออกหมายบังคับคดีของ ศาลจังหวัด
ระยอง 

  

 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย    

 4.2 คดีนายธีระศักดิ์ อินธนู (บริเวณถนนท่าบรรทุก) อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์   

 4.3 คดีนางโสภา พรานนท์สถิต (ฟ้องบุกรุกบริเวณ 

สี่แยกออคิด) 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555  

นางโสภา พรานนท์สถิต โจทก์ ขอถอนฟ้องศาลจังหวัด
ระยองจําหน่ายคดีออกจาก สารบบความ 

  

 4.4 คดีนายยุทธศาสตร์ ฉ่ําเมืองรักษ์ (ฟ้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายบริเวณหน้าไปรษณีย์) 

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2555 บริษัท ไอโออิประกันภัย 0eกัด 
ได้นําเงินมาชดใช้ค่าเสียหาย +ดอกเบี้ย +ค่าฤชาธรรมเนียม 
–ค่าทนาย เป็นเงินจํานวน 178,878.06 บาท เรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างทําหนังสือแจ้งสํานักงานอัยการจังหวัด
ระยอง 

  

 4.5 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ละเมิดบริเวณ 

ซอยโชคดี 
อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลาการบังคับคดี   

 4.6 กรณี บอลลูนเก็บก๊าซชีวภาพระเบิด อยู่ในระหว่างขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการยื่นฟ้อง
คดีแพ่งกับบริษัท กิจการ ร่วมค้า ปากน้ําเมืองสะอาด 
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ลําดับที่ เรื่อง ข้นตอบการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

5. คดีปกครอง    

 5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1 กับพวก  

รวม 167 คน 
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์คาพิพากษาศาลปกครอง
ระยอง 

  

 5.2 คดีนางสมทรง ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา 

ของศาลปกครองระยอง 
  

 5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา (ตลาดวัดลุ่ม) คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้เทศบาลนครระยอง จัดทํา
คําให้การเพิ่มเติม เทศบาลฯ ได้ทําคําชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองระยอง 

  

 5.4 นางวรรณา ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) ทําหนังสือรายงานการดําเนินการตลาด แม่แดง (ตลาด
เทศบาล 4) ไปยังสํานักบังคับคดีปกครอง ศาลปกครอง 

  

 5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ 
(ถนนราษฎร์บํารุง ซอย 15) 

รังวัดเรียบร้อยแล้ว 2 แปลง ยกเลิก 1 แปลง สํานักงาน
ที่ดินบันทึกปากคําบุคคลในพื้นที่จานวน 3 ราย อยู่ใน
ระหว่างรอสํานักงานที่ดินจังหวัดระยองนัดไกล่เกลี่ย กับ
นายตวงภพฯ 
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งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม) 
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งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
-ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จานวน 5 เรื่อง ตอบกลับมาแล้ว 2 เรื่อง 

 
 



สํานักการคลัง 

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ปี 2553-2555 

 
เปรียบเทียบ รายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง ปี 2553-2555 
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เปรียบเทียบรายจ่าย ประจําปี 2553 - 2555 

 

 

สถานะการเงินการคลัง ณ วันส้ินปี 2555 
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เงินสะสมประจําปี 2555 

 

 

งบลงทุน /โครงการ ปี 2556 
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อัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขา และสมาชิกสภาเทศบาล 

ฐานข้อมูล ด้านรายรับ และงบพัฒนา 

 
 
 1. รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้จริงของปีงบประมาณท่ีแล้วมา (ท้ังนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม 
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 2. เทศบาลจะต้องมีงบพัฒนาในปีถัด ๆ ไป ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

 
อัตราค่าตอบแทน 

ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขา สมาชิกสภาเทศบาล 
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 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเวียนหนังสือของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของ
กรมบัญชีกลาง ในเร่ืองของการจัดหาพัสดุไว้ก่อนท่ีงบประมาณจะมีผลใช้บังคับ และมีเงื่อนไขของการทําสัญญา
ว่าให้ทําสัญญาต่อเม่ืองบประมาณใช้บังคับได้และก็ได้รับการจัดสรรเงิน ซ่ึงมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติ แต่ว่าเทศบาลเราได้ดําเนินการตามลักษณะนี้อยู่แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  

 - การจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ียังมีความต่อเนื่องท่ีต้องดําเนินการต่อ คือเป็นงานท่ี
ยังไม่แล้วเสร็จ คือการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของงบธรรมมาภิบาล ซ่ึงจะทําการสอบราคาคร้ังท่ีสอง และเร่ือง
ของการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ซ่ึงมีผู้เสนอราคารายเดียวท่ีเสนอสูงกว่างบประมาณ ได้แจ้งให้กอง
การศึกษาพิจารณาดําเนินการต่อแล้ว  

 - เร่ืองร้ือบ่อฝังกลบขยะได้ดําเนินการหาทางออกแล้ว รอเอกสารในส่วนของคณะกรรมการสรุปเพ่ือมา
ต่อท้ายสัญญาและดําเนินการเบิกจ่าย 

 - เร่ืองโรงน้ํามันได้ส่งเร่ืองให้งานนิติการพิจาณาในประเด็นข้อระเบียบพัสดุ ซ่ึงถ้าได้รับข้อมูลตรงนี้มา 
เราก็จะดําเนินการต่อ 

 - เร่ืองการบริหารจัดการโครงการขยะครบวงจร ขณะนี้กําลังยกร่างประกาศ ซ่ึงคาดว่าจะเสนอได้ภายใน
สองวันนี้  

 - เร่ืองการทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ผด.2, ผด.5 ของปี พ.ศ. 2556 และ
แผนดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุรายจ่ายค้างจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขณะนี้ได้เสนอผู้บริหาร
อนุมัติ และประกาศใช้ ขณะนี้กําลังจะส่งแผนท้ังหมดให้ทุกส่วนราชการ ซ่ึงเร่ืองนี้มีการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ ในปี 2556 ซ่ึงเป็นช่วงของไตรมาศ 1 นั้น จะเป็นเร่ืองของรายจ่ายค้างจ่ายค่อนข้างมาก 
และเร่ืองครุภัณฑ์ของปี 2556 ซ่ึงในส่วนของครุภัณฑ์ ณ ขณะนี้ให้ทุกส่วนราชการต้องเร่งดําเนินการกําหนด
คุณลักษณะ ซ่ึงมีการกําหนดคณะกรรมการไว้เป็นคําส่ังถาวรอยู่แล้ว และในส่วนของคอมพิวเตอร์ทางกอง
วิชาการฯ ต้องดําเนินการขออนุมัติไอซีทีจังหวัด ตามรายละเอียดของงบประมาณด้วย เพ่ือให้สองทางเร่ิมพร้อม
กัน และมาเจอกันตอนท่ีจะทําสัญญา เพ่ือการปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น โดยในเร่ืองของการจัดหาพัสดุจะต้องปฏิบัติ
อย่างมีวินัย ควบคู่ไปกับการใช้แผน 

 - เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมสภากาแฟคร้ังท่ีแล้ว เร่ืองข้อมูลเก่ียวกับค่าไฟฟ้าท่ีเทศบาลต้องจ่าย
ย้อนหลังของเก่า มีการเก็บข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินปรากฏว่าได้ข้อมูลในส่วนของเลขผู้ใช้ สถานท่ี จํานวนยูนิต 
แต่ละเดือน และจํานวนเงินท่ีจ่ายในแต่ละเดือน แต่มีข้อมูลยังไม่ชัดเจนอยู่สองเร่ืองคือเร่ืองสถานท่ีคือท่ีดูจาก
ใบเสร็จนั้นยังช้ีไม่ได้ว่าบางจุดนั้นอยู่ตรงจุดไหน และเลขผู้ใช้ไฟไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบดูแล เร่ืองนี้
จะส่งข้อมูลไปทุกส่วนราชการเพ่ือให้ช่วยเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ ท่ีประชุมให้สํานักการคลังประสาน
กับกองช่างเพ่ือดําเนินการสํารวจ 

 - ในวันนี้จะมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับทุกส่วนราชการในเร่ืองของการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตกลง
ราคาบางกรณี ในวงเงินท่ีไม่เกินหนึ่งแสนบาท ซ่ึงปีท่ีแล้วมีปัญหาในเร่ืองของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ซ่ึงมีการกําหนด
เงื่อนไขเพ่ิมเติม โดยจะมีการนัดประชุมซักซ้อมวันนี้ท่ีห้องหลักเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง เวลา 14.00 น.  

กองช่าง 
 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 
40% ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดท่ี 4 จาก 8 งวด 
 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนอารีราษฎร์ ฝ่ังทิศตะวันตก ผลการดําเนินงานปัจจุบัน
ประมาณ 20% 
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 - โครงการปรับปรุงลานออกกําลังกาย สวนศรีเมือง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 - โครงการก่อสร้างทางเช่ือม อาคารเรียนสีชมพูกับสีฟ้า  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 - โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน 2-3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดําเนินการแล้วเสร็จ 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันท่ี 3 - 28 ก.ย. 55  
 - ต่ออายุ 257 ราย 
 - รายใหม่ 18 ราย 
  รวมเงิน 131,125 บาท 
 

แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างประมาณการรายรับกบัรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๒ ต.ค. ๕๔ –๒๘ ก.ย. ๕๕) ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

 - รายรับจริงคิดเป็นร้อยละ ๑๑๘ ของประมาณการรายรับ 
 - รายรับระหว่างวันท่ี ๒ ต.ค. ๕๔ –๒๘ ก.ย. ๕๕ เท่ากับ ๑,๘๔๒,๒๓๕ บาท 
หมายเหตุ : 
๑. หนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายหรือสะสมอาหาร 
๓. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
๔. ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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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 ประจําเดือนกันยายน 2555 
จํานวน 3 เร่ือง 

1. เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
ทําขนมเพ่ือจําหน่ายจากบ้านเลขท่ี 079 ถนนชุมพล ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 - เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านทําขนมดังกล่าวแก้ไข/ปรับปรุงปล่องระบายควันโดยใช้วิธี
นาวัสดุดูดซับ เช่น ถ่านกัมมันต์ (carbon activated) มาดูดซับกล่ินน้ํามัน และ/หรือทาการเพ่ิมความสูงของ
ปล่องระบายของเคร่ืองดูดอากาศอีกไม่น้อยกว่า 3 เมตร และให้ช่างตรวจสอบเร่ืองเสียงดังจากตัวมอเตอร์ดูด
อากาศ ซ่ึงเจ้าของร้านได้ดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งผลให้ผู้ร้องรับทราบ จึงทําให้เหตุ
รําคาญได้รับการแก้ไขแล้ว 

2. เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนกันยายน จํานวน 2 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 - กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกล่ินเหม็นและเสียงดังจากการเล้ียงสุนัขและไก่ บริเวณด้านหลัง
ร้านหยูโภชนา ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 - เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองสุนัขและไก่ ให้ล้อมร้ัวให้สูงกว่าเดิม เพ่ือป้องกันไม่ให้ไก่บิน
ออกไปรบกวนบ้านข้างเคียง และให้ทําความสะอาดกรงสุนัขและเล้าไก่เป็นประจํา ซ่ึงผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนํา และได้แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว 
 - กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็นน้ําเสียท่ีปล่อยออกจากโรงแป้งพรกมล ตั้งอยู่
บ้านเลขท่ี 369/2 ซอยดวงดี ถนนสุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  
 - จากการตรวจสอบพบว่า กล่ินเหม็นจากการบําบัดน้ําเสียมีความรุนแรงน้อยมาก จนแทบไม่ได้กล่ิน 
เพราะระบบบําบัดน้ําเสียยังทํางานได้ปกติ ประกอบกับผลการวิเคราะห์น้ําท้ิงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 - เจ้าหน้าท่ีสอบถามประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบโรงงานดังกล่าว ทราบว่า ความเดือดร้อนจากกล่ิน
เหม็นน้ําเสียมีเป็นบางคร้ัง แต่ไม่รุนแรงมาก อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ส่วนประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณปลายท่อ
ระบายน้ําสาธารณะท้ายซอยราษฎร์บํารุงซอย 13 จะได้รับกล่ินเหม็นจากน้ําเสียท่ีปล่อยออกมาในช่วงเวลา
ประมาณ 06.00 นาฬิกา และประมาณ 20.00 นาฬิกา แต่บริเวณปลายท่อดังกล่าวจะรับน้ําเสียจากบ้านพัก
อาศัยของประชาชนและตลาดหมอสาโรจน์รวมอยู่ด้วย จึงไม่สามารถระบุได้ว่า เป็นน้ําท้ิงจากโรงแป้งพรกมล
เท่านั้นท่ีทําให้เกิดกล่ินเหม็นรบกวนประชาชนบริเวณดังกล่าว  
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ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําระยอง ประจําปี 2555 

 ดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําในแม่น้ําระยอง จํานวน 3 เดือน/คร้ัง 
โดยเก็บตัวอย่างน้ํา 5 จุด ได้แก่ 
  - สะพานเป่ียมพงศ์สานต์ 
  - สะพานเพลินตา 
  - สะพานหลังคอนโดศรีเมือง 
  - สะพานเทศบาล 13 (โรงฆ่าสัตว์) 
  - สะพานเทศบาล 14 (บางจาก) 
คุณภาพน้ําโดยรวมมีค่าอยู่เกณฑ์ปานกลาง เร่ิมมีค่าเข้าใกล้เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําฝน ประจําปี 2555 

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําฝน จํานวน 2 คร้ัง ในเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน 2555 ในบริเวณท่ี
อยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งท่ีมีสภาพการจราจรหนาแน่น จํานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณ
สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า (เขตควบคุมมลพิษ) และ ตลาดเทศบันเทิง) ตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
และค่าโลหะหนัก ซ่ึงพบว่า คุณภาพน้ําฝน อยู่ในเกณฑ์ปกติ พบสารปนเป้ือนน้อยมาก มีความปลอดภัยต่อการ
นําไปอุปโภคได้ 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 อบจ.ระยอง ได้นํารถตรวจวัดคุณภาพอากาศมาติดตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลนครระยอง ณ บริเวณหน้า
เทศบันเทิงพลาซ่า (หอนาฬิกา) ตั้งแต่วันท่ี 21 –31 พฤษภาคม 2555 ค่าการตรวจวัดท่ีสําคัญ ได้แก่  
 - ก๊าซโอโซน(O3)     - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)  -ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)  
 - ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน   - สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
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 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2555 เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฟิลิปส์ จํากัด (ชมรมสายลมจอยและ HSC 2555) ทํา
กิจกรรมจิตอาสา ช่วยทําท่ีก้ันขยะบริเวณป่าชายเลน 

งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ผลการดําเนินงาน 
1. กิจกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล  
 1.1 คัดกรองความเส่ียงโรคเร้ือรัง จํานวน 1,214 คน  
 1.2 คัดกรองสุขภาพจิต จํานวน 159 คน  
2. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 130 คน 
3. โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพดีโดยภาคีในชุมชน วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 ณ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
 3.1 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ/มะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก  
 3.2 นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ  
 3.3 แข่งขันเต้นแอโรบิคมาราธอน 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 1. โครงการอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 - ตรวจสุขภาพ ให้การรักษาเบ้ืองต้นแก่นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.4 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ 
  1. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 670 คน 
  2. โรงเรียนวัดเกาะกลอย จํานวน 130 คน 
  3. โรงเรียนสมคิดวิทยา จํานวน 254 คน 
  4. โรงเรียนกวงฮ้ัว จํานวน 745 คน 
  5. โรงเรียนวัดเนินพระ จํานวน 502 คน 
 - นักเรียนช้ันปฐมวัยในสังกัดเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ จํานวน 186 คน 
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 2. กิจกรรมให้ความรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ระหว่าง
วันท่ี 7 - 21 กันยายน 2555 
  1. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
   - นักเรียนช้ัน ป.4, ป.5 และ ป.6 จํานวน 136 คน 
  2. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  
   - นักเรียนช้ัน ป.4, ป.5 และ ป.6 จํานวน 58 คน 
  3. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
   - นักเรียนช้ัน ป.6 จํานวน 111 คน 
  4. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
   - นักเรียนช้ัน ป.4, ป.5 และ ป.6 จํานวน 417 คน 
  5. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  
   - นักเรียนช้ัน ป.4, ป.5 และ ป.6 จํานวน 68 คน 

 3. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
  - ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน อสม.วันท่ี 19 กันยายน 2555 ณ ศาลาประชาคม 
เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 92.26 และจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 

 4. โครงการสร้างแกนนาเครือข่ายดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ 
  - ประชุมแกนนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (อผสก.) วันท่ี 10 กันยายน 2555  
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง จํานวน 12 คน 

 5. กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
  - จํานวนประชาชนท่ีได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพท่ีบ้าน  
ท้ังหมด 191/199 คน/คร้ัง  
   1. เด็กอายุ 0-5 ปี จํานวน 32/58 คน/คร้ัง  
   2. หญิงตั้งครรภ์ จํานวน 1 คน 
   3. มารดาหลังคลอด จํานวน 32/58 คน/คร้ัง 
   4. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนท่ัวไป  จํานวน 50 คน 
   5. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง จํานวน 65/6 คน/คร้ัง 
   6. ผู้สูงอายุ จํานวน 7 คน  
   7. ผู้พิการ จํานวน 4 คน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 
 ประชุมผู้ประกอบการค้าในโรงอาหารสวนศรีเมืองเร่ืองการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงอาหารสวนศรีเมือง สรุปผลการ
ประชุม ดังนี้ 
  - ผู้ประกอบการใส่ชุดกันเป้ือนและหมวกคลุมผมให้เหมือนกัน (เทศบาลฯ สนับสนุนชุดกัน
เป้ือนพร้อมหมวก)  
  - ดูแลรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลสาหรับแผงลอยจาหน่ายอาหาร 12 ข้อ 
  - ล้างทําความสะอาดโรงอาหารอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน  
  - ตักเศษอาหารในบ่อดักไขมันท้ิงทุกวัน  
  - คัดแยกขยะอินทรีย์และขยะพลาสติก  
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  - ตีเส้นแดงห้ามจอดรถกีดขวางทางขึ้นลงไปโรงอาหาร  
  - ตรวจสอบผู้ค้ารถเร่ท่ีมาจอดขายของในบริเวณสวนศรีเมืองตอนเย็น 
  - กําหนดให้มีการประชุมแม่ค้าทุก 3 เดือน โดยคร้ังต่อไปจะประชุมในเดือน พฤศจิกายน 2555  
  - ตรวจสอบการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงอาหารสวนศรีเมืองและบริเวณแท่นขาย
ของหน้าห้องสมุด เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง 
  - ติดตั้งตาข่ายเพ่ือป้องกันไม่ให้นกเข้ามาอยู่อาศัยภายในบริเวณโรงอาหาร 
  - ให้ผู้ประกอบการค้า จํานวน 12 ราย แจ้งช่ือในทะเบียนของเทศบาลฯ กับผู้ท่ีค้าขายอยู่จริง
ในปัจจุบันให้ตรงกัน 
 • ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 จังหวัดระยอง 
  - เทศบาลนครระยองได้ส่งส้วมคลินิกชุมชนอบอุ่นเข้าร่วมการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี       
ซ่ึงชนะเลิศในระดับจังหวัด และระดับเขตเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือส่งเข้าประกวด
ระดับประเทศโดยจัดส่งเป็นภาพถ่าย (ส่งภายในเดือนตุลาคม) เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ หากได้รับ
การคัดเลือกจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางมาตรวจประเมินอีกคร้ัง 
 • ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร (CFGT) ผลการตรวจประเมินท้ังส้ิน  
จํานวน 75 ร้าน แยกเป็นดังนี้ 
  1. ร้านอาหาร จํานวน 12 ราย 
  2. แผงลอยฯ จํานวน 63 รายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFGT ทุกร้าน 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และพยาบาล 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน 5,383 ราย จําแนกราย

ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
 - คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,703 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.80 
 - ศูนย์บริการฯ ปากน้า จํานวน 586 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.88  
 - ศูนย์บริการฯ เนินพระ จํานวน 1,094 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.32 
2. ผู้มารับบริการจําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง  

  - คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,464 ราย นอกเขต 1,239 ราย  
  - ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา ในเขต549 ราย นอกเขต 37 ราย  
  - ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต 1,061 ราย นอกเขต 33 ราย รวมในเขต 4,074 ราย  
นอกเขต 1,309 ราย คิดเป็นร้อยละ ในเขต 75.69 นอกเขต 24.31 
 3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ 
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4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 

 

กองการศึกษา 

1. อัตรากําลังครูและบุคลากร  
1) ครู จํานวน 258 อัตรา  
2) บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 8 อัตรา  
3) บุคลากรกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา  
4) บุคลากรในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 105 อัตรา  
 รวมทั้งส้ิน จํานวน 378 อัตรา  
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2. ข้อมูลจํานวนนักเรียนและเด็กเล็ก  
1) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้า จํานวน 788 คน  
2) โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จํานวน 370 คน  
3) โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จํานวน 2,203 คน  
4) โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 875 คน  
5) โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 1,185 คน  
6) โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จํานวน 481 คน  
 รวมจํานวน 5,902 คน  

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ จํานวน 320 คน  
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่ จํานวน 60 คน  
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จํานวน 100 คน  
 รวมจํานวน 480 คน 

3. ข้อมูลการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
1) ศูนย์พระมหาชนก  
2) ศูนย์อาเซียนศึกษา  
3) ครูช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อบรมการใช้แท็ปเลต  
4) การทดสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือแข่งขันคนเก่ง  
5) การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนคระยองวิทยาคม  

4. ข้อมูลการพัฒนาครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
1) การประกันคุณภาพการศึกษา  
2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
3) การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี  

5. ข้อตกลงการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  
1) การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  
2) การรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ความก้าวหน้า/นวตกรรม)  

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

 - วันท่ี  7 - 13  กันยายน  ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  
 - วันท่ี  14 - 15 กันยายน  ๒๕๕๕  คณะครูศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนบ้านเนินตาล จังหวัดตราด 
 - วันท่ี  17 กันยายน  ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมสัมพันธ์คณะครู 
 - วันท่ี  20 กันยายน  ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 
 - วันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 - วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ อบรมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดระยอง 
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นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 
 - ปรับภูมิทัศน์อาคารอนุบาล 
 - ปรับภูมิทัศน์อาคาร 1 
 - ปรับภูมิทัศน์อาคาร 2, 3 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - วันท่ี 28 กันยายน 2555 จัดการแข่งขันกีฬาสี ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครระยอง และ
บริษัท IRPC จํากัด (มหาชน) 
 - ห้างแหลมทองสาขาระยองมอบเคร่ืองเล่นสนาม 1 ชุดใหญ่ 
 - บริษัท Chevron และบริษัทในเครือฯ มอบหนังสือและช้ันหนังสือ มูลค่า 39,000 บาท (สามหม่ืน-
เก้าพันบาทถ้วน) 
 - การก่อสร้างอาคารเรียนโครงสร้างเสร็จแล้ว กําลังทําฝ้าเพดาน 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

 - วันท่ี 4 กันยายน 2555 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) ประจําเดือน  
 - วันท่ี 7 – 9 กันยายน 2555 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว         
 - ด.ช.สินมหัต  สิทธิชุม ช้ัน ป.6/5 รางวัลชนะเลิศจักรยายเสือภูเขา นานาชาติ 2555 
 - วันท่ี 9 กันยายน 2555 รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้นการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  
 - วันท่ี 12 กันยายน 2555 ค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือชุมชน ปีท่ี 3  
 - วันท่ี 20 กันยายน 2555 กิจกรรมสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2555  
 - วันท่ี 17 – 21 กันยายน 2555 อบรมก่อนแต่งตั้งและเล่ือนวิทยฐานะ จังหวัดเชียงใหม่ 
 - วันท่ี 21 กันยายน 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม (เทศบาลนครเชียงใหม่) ศึกษาดูงาน 
 - วันท่ี 23 กันยายน 2555 โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขันฯ อ.บ.ต. 
 - วันท่ี 24 – 27 กันยายน 2555 อบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  
 - วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 โรงเรียนโดนขโมยสายไฟ อาคาร 4 – 5  
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

 - วันเสาร์ท่ี 1 กันยายน 2555 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Excel  ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันพฤหัสบดีท่ี 6 กันยายน 2555 ครูเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE ณ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 
(มหาชน)  
 - วันจันทร์ท่ี 10 กันยายน 2555 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง Brain-based Learning : BBL ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
มหาชัยชุมพล 
 - ระหว่างวันท่ี 17 – 20 กันยายน 2555 ครูประจําช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติ
การบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ (TABLET) เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน (ครู ป.1) ณ โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง 
 - วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2555 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมทักษะและเทคนิคการ
สอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ณ โรงแรมระยองซิตี้  จังหวัดระยอง 
 - วันศุกร์ท่ี 15 กันยายน 2555คณะครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ประถมศึกษา โครงการนวัตกรรมดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ณ  โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง 
 - วันพฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน 2555 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ        
ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง  

 - วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2555 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 
 - วันพฤหัสบดีท่ี  27 กันยายน 2555 ผู้อํานวยการฯ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนท่ีชนะการ
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
 - วันพฤหัสบดีท่ี  27 กันยายน 2555 กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 9 
โดยผู้อํานวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงปุญญิศา  สุขโสภา ท่ีได้รับประกาศนียบัตรคะแนน
ผ่านเกณฑ์   
 - วันศุกร์ท่ี 28 กันยายน 2555 คณะครูและนักเรียน แสดงมุฑิตาจิตแก่ นายมลคล   สกุลเช้ือ 
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และระหว่างวันท่ี 29 – 30 กันยายน 2555 ผู้บริหารและคณะครูแสดงมุฑิ
ตาจิต แก่นายมงคล  สกุลเช้ือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ภูมลินดา รีสอร์ท อ. สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
 - วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 2555 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมถ่ายทํารายการ ยลระยอง 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก ช่อง  5 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - วันอังคารท่ี 2 กันยายน 2555 ผู้อํานวยการฯ ให้เกียรติมองเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ประจําเดือน
กันยายน ให้แก่นักเรียน ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 7 กันยายน 2555 เมืองพลพิทยา จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน 
 - วันท่ี 7 กันยายน 2555 ร่วมการแสดงงาน ณ ระยอง 
 - วันท่ี 8 กันยายน 2555 ร่วมแสดงงาน ณ ระยอง 
 - วันท่ี 8 กันยายน 2555 แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ณ ห้างแหลมทองระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 - วันท่ี 9 – 10 กันยายน 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับหลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาล
นครระยอง 
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 - วันท่ี 14 กันยายน 2555 จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “ตลาดนัดวิชาการ” 
 - วันท่ี 15 – 16 กันยายน 2555 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 - วันท่ี 18 กันยายน 2555 นํานักเรียนศิลปะ จํานวน 40 คน  เข้าร่วมกิจกรรมกับสีตราม้า  
ณ โรงแรมระยองซิตี้ 
 - วันท่ี 19 กันยายน 2555 นํานักเรียนแข่งเชียร์ลีดเดอร์ ระดับอนุบาล ณ สตาร์พลาซ่า ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 1 ทีม รางวัลชมเชย 1 ทีม 
 - วันท่ี 20 กันยายน 2555 ร่วมกิจกรรมวันเยาวชน รับรางวัลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
3 รางวัล 
  1. รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับจังหวัด 
  2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
  3. รางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรม 
 - วันท่ี 20 กันยายน 2555 รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับจังหวัด โดย สสจ. ณ โรงแรมสตาร์ 
 - วันท่ี 21 กันยายน 2555 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตุการาม จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน  
 - วันท่ี 23 กันยายน 2555  โรงเรียนเป็นสนามสอบเจ้าหน้าท่ี อบต.  
 - วันท่ี 24 กันยายน 2555 นักเรียน ป.5 – ป.6 ศึกษาดูงานสวนจิตรลดาและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
 - วันท่ี 25 กันยายน 2555 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - วันท่ี 27 -28 กันยายน 2555 นักเรียน ป.3-6  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยากรจาก สสวท.  
ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมรักการอ่าน 
 - วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติ 
 - วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้อํานวยการสถานศึกษา รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

 - โครงการปลูกป่ากลางเมือง เทศบาลนครระยองร่วมกับ ททท. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) โครงการรักสนุกปลูกสีเขียว โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน
นครระยองวิทยาคมมาร่วมปลูกต้นไม้  
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สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือน กันยายน 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2555) 

ยอดรับจํานํารวม 2,762 ราย จํานวนเงิน 77,185,140.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,636 ราย จํานวนเงิน 72,190,340.- บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 9,069 ราย จํานวนเงิน 238,378,640.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 2,382,962.25 บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 246,340.- บาท 
 รวมรายรับ 2,629,302.25 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 406,342.53 บาท 
 รายจ่ายประจํา 375,124.03 บาท 
 รวมรายจ่าย 781,466.56 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,847,835.69 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 111,351,000 บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก 28,649,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 - ท่านเจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ แต่งตั้งในสองเร่ืองพร้อมกัน คือ  
  1. ได้เล่ือนสมณศักดิ์  จากเดิมเป็นพระครูสัญญาบัตร ตอนนี้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระราชา
คณะ นับเป็นรูปท่ี 4 ของจังหวัดระยอง โดยจะมีการรับพระราชทานแต่งตั้งในวันท่ี 5 ธันวาคม 2555 นี้ และจะมีการแห่
กันตามธรรมเนียมของวัด  ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2555  
  2. ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี         ซ่ึงถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง 
 - สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลคร้ังท่ีแล้ว ซ่ึงมีเร่ืองเข้าสภาเก่ียวกับเร่ืองการทําเขื่อนกันดินท่ี
สวนศรีเมืองหน้าองค์พระพุทธอังคีรส และเม่ือทําเขื่อนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงต้องมีประชาชนเดินชม    
ซ่ึงปัจจุบันน้ําในคลองมีสีเขียว และมีกล่ินเหม็นเป็นบางคร้ัง และมีท่อน้ําเสียมาลงตรงนั้นด้วย ซ่ึงหน้าตาของ
เทศบาลจุดเด่นน่าจะอยู่ท่ีคลอง ฝากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วยคิดโครงการขึ้นมาว่าทําอย่างไรถึงน้ําในคลองจะใส
สะอาด ท่ีประชุมมอบรองปลัดเทศบาล นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ และทางกองช่าง ร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข 

(ปิดประชุม เวลา 12.30 น.) 
 

     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) 
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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