
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 2/2556 

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2556 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี 
2. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง 
8. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
9. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
10. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
11. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
13. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
14. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

15. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
16. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

17. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 

18. นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.นครระยองวิทยาคม 
19. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
20. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
21. นางสุจิตรา อ่ิมสว่าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
22. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
23. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
24. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

25. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
26. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
27. นางอภิญญา อุตรมาตย์ หัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
28. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
29. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
30. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
31. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
32. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี                    (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
4. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
5. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล                        (ไปราชการ) 
6. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล                   (ไปราชการ) 
7. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการ          (ไปราชการ) 
                               และแผนงาน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2556 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2556 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2556  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 247,284.93 บาท  รายจ่าย  109,471.72 บาท   
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 บาท  
ฝ่ายปกครอง 
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
     1. การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล,  บริเวณ
โรงเรียน  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลนคระยอง 
สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิกชุมชนอบอุ่น, และเจดีย์กลางน้ํา 
     2 .จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 
     3. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
     4. ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  - กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 3  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 1 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 7 ราย 
     5. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 51 ป้าย 
     6. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 4 แห่ง  
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   7. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  1   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 
 นอกจากนี้ยังดําเนินการจัดระเบียบร้านค้าและการจราจรบริเวณหน้าอําเภอเมืองระยอง จัดระเบียบ
บริเวณชายหาดแหลมเจริญและหาดแสงจันทร์ จัดระเบียบการจอดรถยนต์ และวางส่ิงของกีดขวางการจราจร
ตามคําร้องของประชาชน การจัดเก็บป้ายต่าง ๆ ท่ีได้รับอนุญาต และท่ีปิดบังการจราจรเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  การกวดขันรถบรรทุกดิน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย  29 คร้ัง 
      - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 169 คร้ัง 
 - เกิดพายุฝนตกติดต่อกันระหว่างวันท่ี 27 – 31 มกราคม 2556  มีการดําเนินการสูบน้ําบริเวณซอย
ไพบูลย์นิมิตสุข และบริเวณหลังโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
 - ดับไฟไหม้บ่อขยะ 
 - สํารวจและตรวจเช็คเคร่ืองดับเพลิงเคมี 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ  

 - มีคณะศึกษาดูงาน 6  คณะ  จํานวน 327  คน 
 - จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจําปีงบประมาณ 2556 คร้ังท่ี 2 (เขตท่ี 2)  
ร่วมกันระหว่างชุมชนสองพ่ีน้อง, ชุมชนริมน้ํา-ท่าเกตุ และชุมชนตากสินมหาราช 
เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2556  ณ บริเวณพ้ืนท่ีว่างด้านข้างโรงแรมมาดิน่า ระยอง  
(ปากซอยประตูระบายน้ํารัฐอํานวย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันท่ี 16 – 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์บริการความปลอดภัย ดับเพลิง
และกู้ภัย บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และศึกษาดูงานจังหวัดลพบุรี และจังหวัดพิษณุโลก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
- พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                         1 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                                               - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน                     1 คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                             - คน 
- ลูกจ้างประจําลาออก                                                                  - คน 
- ลูกจ้างประจําเสียชีวิต                  - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                             6 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                   3 คน 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  (ตําแหน่งบริหาร)                                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)     - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                    - คน 
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อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล            139 คน 
     * ลูกจ้างประจํา                  40 คน 
     * พนักงานจ้างท่ัวไป           272 คน 
     * พนักงานจ้างตามภารกิจ    122 คน 
                         รวม          573 คน 
อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)      
     * พนักงานครูเทศบาล               253 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               4 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         30 คน 
                         รวม                287 คน 
      
 - จัดอบรมปฏิบัติธรรม คร้ังท่ี 1 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ วัดเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้ขอนิมนต์พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง 
และพระมหานิพนธ์ จากวัดเนินพระมาบรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ  จํานวน 50 คน 

สถิติทางการทะเบียนราษฎร ชาย หญิง รวม 

จํานวนประชากร 23,368 31,689 60,057 
 - ประชากรตําบลท่าประดู่ 9,364 10,661 20,025 
 - ประชากรตําบลเชิงเนิน 10,290 11,571 21,861 
 - ประชากรตําบลปากน้ํา 4,501 4,809 9,310 
 - ประชากรตําบลเนินพระ 4,213 4,648 8,861 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 18,074 21,856 39,930 
หลังคาเรือน - - 31,356 
การเกิด 282 283 565 
การตาย 117 86 203 
การย้ายเข้า 218 314 532 
การย้ายออก 320 378 698 
การแก้ไขรายการบุคคล 111 162 273 
รับคําร้องเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร (ท.ร.31)   293 
รวมผู้ใช้บริการงานแจ้งเกิด ตาย ย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขรายการและรับคําร้อง (ท.ร.31) 2,564 
 
 

รายการขอมีบัตร ชาย หญิง รวม 
ให้บริการงานบัตรประชาชนท้ังส้ิน 654 699 1,353 

 
 
 
 
           

เป็นข้อมูลเดือนธันวาคม 2555  
ข้อมูลเดือนมกราคม 2556 
ยังไม่มีรายงานจากส่วนกลาง 
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     กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 14 คร้ัง 14 เร่ือง 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จํานวน  31 คร้ัง 31 เร่ือง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Panda  จํานวน 1 คร้ัง  
4. ให้บริการจัดทําแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ  จํานวน 4 แบนเนอร์ 
5. ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ จอประชาสัมพันธ์ จํานวน 10 เร่ือง 

ฝ่ายนิติการ 
งานนิติการ            

ลําดับ
ที ่

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนด
วันแล้ว
เสร็จ 

หมาย
เหตุ 

1 สอบสวน
ข้อเท็จจริง 

1.1 เทศบาล
ได้ว่าจ้างมูลนิธิ 
DEE บริหาร
โรงงานผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
และพลังงาน 

 

อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร 

   

 1.2 เทศบาล
ว่าจ้างบริษัท 
เอส ที ฟอร์ท่ัม 
ขายแบบ
ประกวดราคา
ก่อนวันท่ีได้รับ
เอกสาร
ประกวดราคา
ตัวจริง 

อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร     

 1.3 พนักงาน
เทศบาลถูก
สอบสวนกรณี
เทศบาลจอม
พลฯ นําเงิน
งบประมาณไป
ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดินเอกชน 

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการการสอบสวน     

 1.4 เคร่ือง ผู้กระทําผิดได้นําเงินมาชดใช้ให้กับโรงรับจํานําแล้ว อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง     
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คอมเพรสเซอร์
โรงรับจํานํา
สูญหาย 

 1.5 เจ้าหน้าท่ี
เทศกิจได้ขับขี่
รถจักรยนต์
ควํ่า บริเวณ
ถนนอดุลย์
ธรรมประภาส 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว     

 1.6 เจ้าหน้าท่ี
เทศกิจไม่มา
อยู่เวรปฏิบัติ
ราชการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว     

 1.7 พนักงาน
ป้องกันได้ขับ
รถบรรทุกน้ําฯ 
ทะเบียน 82-
1791 เฉี่ยว
ชนรถกระบะ 
ทะเบียน กง-
1101 ระยอง 

อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง     

2 สอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง 

2.1 นายฉัตร
ชัย  ชาติ
สุวรรณ        
ถูกพนักงาน
สอบสวนจับ
คดียาบ้า 

 

ทําหนังสือส่งจังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบให้ออกจากราชการ    อยู่ในระหว่างเข้า
อนุกรรมการจังหวัดระยอง 

   

ลําดับ
ที ่

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนด
วันแล้ว
เสร็จ 

หมาย
เหตุ 

 2.2 นายสม
ปราชญ์ ป้อม
สูง ถูก
พนักงาน
สอบสวนจับ
คดียาเสพติด

ทําหนังสือส่งจังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน อยู่ในระหว่างเข้า
อนุกรรมการจังหวัดระยอง,      อยู่ระหว่าส่ง สว.3 
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(ยาไอซ์) 

 2.3 นายกิตติ
ศักดิ์ คณา
วิวัฒน์ ขาด
ราชการ
ติดต่อกันเกิน 
15 วัน โดยไม่
มีเหตุอัน
สมควร 

ทําหนังสือส่งจังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน อยู่ในระหว่างเข้า
อนุกรรมการจังหวัดระยอง,      อยู่ระหว่าส่ง สว.3 

    

3 สอบสวน
ข้อเท็จจริง
ความรับผิด
ทางละเมิด 

      

 3.1 ไม่จัดเก็บ
ค่าเช่า
ทรัพย์สิน
ตลาดเทศ
บันเทิง 

อยู่ในระหว่างการสอบปากคําเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และเตรียมสรุปสํานวน     

 3.2 
เคร่ืองยนต์เรือ
สูญหาย 
จํานวน   1 
เคร่ือง 

สรุปสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง
การคํานวณค่าเส่ือมของงานป้องกันฯ และอยู่ในระหว่างตั้งกรรมการสอบวินัย 

    

4 คดีแพ่ง
เทศบาลเป็น
โจทก์ 

     

 4.1 คดีซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

 อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยังธนาคารต่าง, สนง.ท่ีดิน,การไฟฟ้า, ประปา, องค์การโทรศัพท์ 
เพ่ือสืบหาทรัพย์ของนายจิรเดชฯ และนางวาสนา 

   

 4.2 คดีนายกู้
ชาติ สนิท
กลาง (รถชน
เสาไฟฟ้า) 

ศาลจังหวัดระยองเล่ือนนัดไกล่เกล่ียและสืบพยานโจทก์ ในวันท่ี 18 มีนาคม 2556 เวลา 
13.30 น. 

   

 4.3 คดีนาย
นิวัฒน์ ซาเฮ้า 
(รถชนเสา

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกล่ียและสืบพยานโจทก์ในวันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 
13.30 น. 
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ไฟฟ้า) 

ลําดับ
ที ่

เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนด
วันแล้ว
เสร็จ 

หมาย
เหตุ 

 4.4 คดีนาย
สราวุธ สมา
นะ (รถชนเสา
ไฟฟ้า) 

ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสราวุธฯ    

 

 

4.5 คดีนาย
วัชระ คึมยะ
ราช (รถชนเสา
ไฟฟ้า) 

 

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกล่ียและสืบพยานโจทก์ในวันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา         
13.30 น. 

    

 4.6 คดี
บอลลูนระเบิด 

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกล่ียและสืบพยานโจทก์ในวันท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา            
13.30 น. 

    

4 คดีแพ่ง
เทศบาลเป็น
จําเลย 

      

 4.7 คดีนายธี
ระศักดิ์  อิน
ธนู(บริเวณ
ถนนท่า
บรรทุก) 

-ศาลนัดฟังคําพิพากษา วันท่ี 20 พ.ย.55 เวลา 09.00 น. พิพากษาว่าพยานหลักฐานนายธี
ระศักดิ์ อินทนู ท่ี 1 กับพวกรวม  8 คน ไม่อาจรับฟังได้ว่า ได้ครอบครองในท่ีพิพาทมาก่อน
วันท่ี  1 ธันวาคม 2497 ซ่ึงเป็นวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ จึงไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็นท่ีดินของรัฐ การเข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9  
นายธีระศักดิ์ อินทนู ท่ี 1 กับพวก 8 คน จึงไม่มีสิทธิอ้างการครอบครองท่ีผิดกฎหมายยันต่อ
รัฐได้ คําพิพากษาศาลช้ันต้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลช้ันต้น,  อยู่ใน
ระหว่างฎีกา 

    

 

 

 

ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

 4.8 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้อง
เทศบาลเร่ืองละเมิดท่ีดิน             
(ข้างแหลมทอง) 

 

อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้าน
ทุเลาการบังคับคดี (ศาลช้ันต้น
พิพากษาว่าเป็นภารจํายอม,    
ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็นทาง
สาธารณะ โจทก์ฎีกา) 
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 5. คดีปกครอง 

5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ท่ี 1  
กับพวก  

รวม 167 คน ท่ีท้ิงขยะบริเวณน้ําคอก 

 

อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์
คําพิพากษาศาลปกครองระยอง 

    

 5.2 คดีนางสมทรง  ช่วยชาติ        
(ทุ่งโตนด) 

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา 

ของศาลปกครองระยอง 

    

 5.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา 
(ตลาดวัดลุ่ม) 

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้
เทศบาลนครระยอง จัดทํา
คําให้การเพ่ิมเติม เทศบาลฯ ได้
ทําคําช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมส่ง
อัยการเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองระยอง 

    

 5.4 นางวรรณา  ตันเต่งผล         
(ตลาดแม่แดง) 

ทําหนังสือรายงานการดําเนินการ
ตลาด    แม่แดง (ตลาดเทศบาล 
4) ไปยังสํานักบังคับคดีปกครอง 
ศาลปกครองแล้ว 

    

 5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการ
ออกโฉนดท่ีดินบริเวณ (ถนนราษฎร์
บํารุง ซอย 15) 

 

เทศบาลได้ยื่นหนังสือออก น.ส.ล.
อยู่ระหว่างการปิดประกาศของ
สํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง ว่ามี
ผู้คัดค้านการออก น.ส.ล.หรือไม่ 

    

 5.6 การบุกรุกท่ีชายฝ่ังทะเล ต.ปากน้ํา ได้แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการดําเนินการ
ของพนักงานสอบสวน 

    

 

 

 

 

 

ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

  5.7 การออก น.ส.ล.ท่ีดินบริเวณโขด
ศาลเจ้า 

ได้ทําบันทึกแจ้งกองช่างทําป้าย
ติดตั้งพ้ืนท่ีอาณาเขต และออก
หนังสือ น.ส.ล. อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการของกองช่าง 
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6 คดีอาญา 

นางพะนอจิตต์ หรือขาว จําเลย (ไม่
ปฏิบัติตามคําพิพากษา, ไม่ย้ายออก
จากท่ีร้านครัวลุง) 

 

ได้ทําหนังสือไปยังสถานี
ตํารวจภูธรเมืองระยอง เร่ือง ขอ
ทราบผลความคืนหน้าและยังไม่ได้
รับแจ้งจากพนักงานสอบสวน 

    

สํานักการคลัง 

รายงานสถานะด้านการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.55- ม.ค.56) 

 
 

 
สถานะการเงินการคลัง ณ ไตรมาส ที่ 1 
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การเบิกจ่ายเงินตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาล 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน 
 1. ผู้มีสิทธิ หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลผู้รับบํานาญ พนักงานครู
เทศบาลผู้รับบํานาญ ลูกจ้างประจํา และบุคคลในครอบครัว 
 2. ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลตามท่ีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้ แต่ไม่รวมถึงค่า
ตรวจสุขภาพประจําปี 
 3. สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลของรัฐท่ีมีข้อตกลงกับเทศบาลนครระยอง(โรงพยาบาล
ระยอง คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง โรงพยาบาลสิริกิติ์) 
 4. การเบิกจ่ายเงิน 4.1 สถานพยาบาล จัดทําใบเรียกเก็บเงิน4.2 นายทะเบียน (เจ้าหน้าท่ีของ
สถานพยาบาล) ตรวจสอบความถูกต้อง4.3 หน่วยงานท่ีมีผู้มีสิทธิสังกัด จัดทําฎีกาเบิกเงิน (ไม่ต้องจัดทํา      
แบบ ร.บ.3) 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน 
 5. บัตรผู้เข้าร่วมโครงการเบิกตรง 
  5.1 สําหรับผู้มีสิทธิ  
  5.2 สําหรับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ จํานวน 1 บัตร ต่อผู้มีสิทธิเบิก 1 คน โดยต้องใช้
ควบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 
(หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว45 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556) 
ข้อทักท้วงของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
สาเหตุ   สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของ อปท. พบว่า  
 1. ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศของบุคคลภายนอก ซ่ึงไม่ถูกต้องตามระเบียบ
และหนังสือส่ังการ 
  1.1 มิใช่เป็นเจ้าหน้าท่ี ของ อปท. และเจ้าหน้าท่ีของ อปท. ท่ีมิได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
  1.2 ไม่มีหน้าท่ีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับโครงการและเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอย่างแท้จริง 
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 2. กรณีการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรม อปท. จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
โดยให้มีบุคคลภายนอกจํานวนมากเข้ารับการฝึกอบรมเพียงคร่ึงวัน หรือ 1 วัน แต่มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
2 - 3 วันขึ้นไป หรือไม่มีการอบรมจริงมีเพียงเจ้าหน้าท่ีหรือบริษัทท่ีรับจ้างมาช้ีแจงโครงการศึกษาดูงานเท่านั้น 

ข้อแนะนํา 
1. ควรให้ความสําคัญกับการอบรมให้ความรู้เป็นหลัก 
2. การดูงานภายนอกควรเป็นวัตถุประสงค์รอง 

มท. ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดําเนนิการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
อปท. พ.ศ.2549 
1. กรณีจัดทําโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
 ต้องให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาดูงานต้องมีความเหมาะสม และ
ให้อนุมัติเฉพาะผู้ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ อปท. โดยมีจํานวนคนท่ีเหมาะสมจําเป็นต่อการปฏิบัติ 
2. กรณีจัดทําโครงการศึกษาดูงานในประเทศ  

 โดยจัดให้มีบุคคลภายนอกจํานวนมากร่วมไปดูงานนอกสถานท่ี ควรจัดให้มีการฝึกอบรม โดยต้อง
พิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ี และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ต่อ 
อปท. รวมท้ังมีจํานวนคนตามความจําเป็นและเหมาะสม 

กองช่าง 

 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 
40% ขณะนี้อยู่ระหว่างงานงวดท่ี 5 จาก 8 งวด 
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลน  ผลการดําเนินงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างตีผังวางแนวเสาเข็มอาคาร 
 - โครงการก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ําถนนตากสินมหาราช  ผลการดําเนินงานปัจจุบัน
แล้วเสร็จ  

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันท่ี 2 - 25 ม.ค. 56  
 * ต่ออายุ 359 ราย 
 * รายใหม่ 10 ราย 
 * รวมเงิน 168,010 บาท 
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แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 
ระหว่างประมาณการรายรับกบัรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ –28 ธ.ค. ๕๕) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

ประมาณการรายรับ 

 * รายรับจริงคิดเป็นร้อยละ 54 ของประมาณการรายรับ (๑,๕๓๕,๐๐๐ บาท)  
 * รายรับวันท่ี 1 ต.ค. – 28 ธ.ค.๕๕ เท่ากับ 832,525 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 
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งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

1. เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนมกราคม จํานวน 3 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 
 1.1 กรณีคุณนงนุช นาวาประดิษฐ์ บ้านพักอาศัยเลขท่ี 5/1 ถนนริมน้ํา ตําบลท่าประดู่ ได้รับความ
เดือดร้อนกล่ินควันจากการเผาถ่านของบ้านข้างเคียง 

  * เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของบ้านท่ีก่อเหตุให้งดการเผาถ่าน ฟืน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล  ซ่ึงผู้ร้อง
ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว  
 1.2 กรณีนายปิยะ สุวรรณวิจิตร อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 16/1 ซอยเรือนจํา 2 ตําบลเชิงเนิน กรณีพบเห็น
การท้ิงขยะอันตรายบริเวณถนน ค.2 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  * จากการตรวจสอบ พบว่า ขยะดังกล่าวเป็นเศษวัสดุก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ และได้สอบถาม
ข้อมูลจากประธานชุมชนหลังวัดป่า 2 ทราบว่า พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นท่ีของเทศบาลฯ และประธานฯ ได้มี
หนังสือขออนุญาตท่านนายกฯ แล้ว เพ่ือสร้างท่ีทําการชุมชนแห่งใหม่ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพ้ืนท่ี จึงใช้
เศษวัสดุก่อสร้างมาถมเพ่ือปรับพ้ืนท่ีดังกล่าว และจะทําการไถกลบให้เรียบร้อย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว  
 1.3 กรณีนางสาวเกษราภรณ์ ทรายเมืองมา อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 967 - 969 ถนนสุขุมวิท          
ตําบลเชิงเนิน ได้รับความเดือดร้อนกล่ินเหม็นและเสียงดังจากการเล้ียงสุนัขและไก่ของบ้านข้างเคียง (ร้านหยู) 
  * เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครอง ร้านหยูโภชนา ให้หาวัสดุทึบปิดล้อมบริเวณท่ีเล้ียง
สุนัข แมว และไก่ ส่วนสุนัขท่ีเล้ียงไว้ภายในร้านให้ขังไว้นอกบริเวณท่ีจําหน่ายอาหาร และให้ดูแลและทําความ
สะอาดกรงสุนัข แมวและไก่ และบริเวณร้านให้ถูกสุขลักษณะ และแจ้งให้ ผู้ร้องทราบแล้ว  

2. เร่ืองร้องเรียนติดตามจากเดือนธันวาคม จํานวน 2 เร่ือง  
 2.1 เร่ืองร้องเรียนจากศูนย์ดํารงธรรม ทน.ระยอง ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2555 เนื้อความโดยสรุปว่า 
ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนเร่ืองเสียงดังจากการแสดงดนตรีของร้านอาหารหลังสวน ซ่ึงตั้งอยู่ริมถนน
อดุลย์ธรรมประภาส ตําบลปากน้ํา  
  * เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือคําส่ังถึงเจ้าของร้านให้ดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ด้วยการก่อผนังหรือ
กําแพงล้อมรอบบริเวณร้านท่ีทําการแสดงดนตรีสด หรือหามาตรการอ่ืนใดเพ่ือควบคุมเสียงดนตรีให้อยู่ภาย    
ในร้าน ไม่ไปรบกวนและก่อเหตุรําคาญให้กับประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ข้างเคียง ซ่ึงจะครบกําหนดคําส่ังวันท่ี 4 
มกราคม 2556 
  * ต่อมา เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านดังกล่าวมีหนังสือขอขยายเวลาการแก้ไขเหตุรําคาญมา      
2 ฉบับ เป็นวันท่ี 20 และ 30 มกราคม 2556 ตามลําดับ 
  * จากการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 4 และ 21 มกราคม 2556 พบว่า เจ้าของร้านได้ให้ช่างมา
ถอดลําโพง จํานวน 2 ตัวด้านท่ีติดกับสนามกอล์ฟซ่ึงหันออกไปนอกร้านออกแล้ว ส่วนลาโพงภายในร้านติด
ตั้งอยู่ 2 ตัว และเจ้าหน้าท่ีได้กําชับให้ควบคุมระดับเสียงดนตรีไม่ให้ดังรบกวนประชาชนข้างเคียงท้ังก่อนและ
หลังการดําเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจะแล้วเสร็จ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะติดตามผลมารายงานให้ทราบต่อไป 
 2.2 กรณีนางศุภลักษณ์ จงจุดเทียน อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 25/1 ถนนทางไผ่ 3 ตําบล เชิงเนิน ได้รับ
ความเดือดร้อนจากน้ําเสียของห้องเช่าข้างเคียงไหลเข้ามาบนถนน (ถนนส่วนบุคคล) 
  * เจ้าของ/ผู้ครอบครองห้องเช่าได้ดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ี โดยการควบคุมผู้เช่า
ห้องพักอาศัยไม่ให้เปิดใช้น้ําจากก๊อกน้ําท่ีติดตั้งไว้ท่ีบริเวณหน้าห้องเช่าและขุดลอกบ่อพักน้ําเสียภายในห้องเช่า
เรียบร้อยแล้ว จึงทําให้เหตุได้รับการแก้ไข และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว  
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ฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 

 

 

ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ชุนชนเก็บรวบรวมได้ 
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ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้ 

 

 

 

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้ 
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น้ําหนักขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ตัน) 

 

 

ปริมาณขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมได้ (ช้ิน) 

 

 

ปริมาณขยะติดเช้ือที่เก็บรวบรวม จากสถานพยาบาลคลินิก (ตัน) 
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กราฟแสดงปริมาณถุงพลาสตกิที่เก็บรวบรวม จาก สํานักงานเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนมกราคม 2555 

 
 - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและป่าชายเลนภายใต้โครงการส่งเสริมการมี    
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556 วันท่ี 24 –25 มกราคม 2556 
ณ ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและป่าชายเลนได้นําผลิตผลท่ีเกิดจาก
ป่าชายเลน มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้จากการรองรับนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมท้ังเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกําเนิดของตนเอง ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีควรค่าต่อการอนุรักษ ์

 - กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําระยองและป่าชายเลนภายใต้โครงการส่งเสริมการมี    
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556 วันท่ี 24 –25 มกราคม 2556 
ณ ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา โดยมีทีมวิทยากร จากกลุ่มทําผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี มาอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองการนําผลิตผลท่ีได้จากป่าชายเลนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้ต้นเหงือกปลาหมอ มาทําเป็น
สบู่ ใบชา ลูกลําแพน นํามาทําเป็นแยม น้ํายาล้างจาน เป็นต้น ซ่ึงผู้รับการอบรมจะได้รับท้ังความรู้และการ      
ฝึกปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 - กิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน คร้ังท่ี 1 ภายใต้โครงการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
ประจําปีงบประมาณ 2556 วันท่ี 28 มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง โดยเทศบาลนครระยองได้จัดกิจกรรมประชุมอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน คร้ังท่ี 1 
ภายใต้โครงการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ประจําปีงบประมา 2556 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกําหนดแนวทาง
และวางแผนการดําเนินงานการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนท้ิงตามชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2556               
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน และผู้เก่ียวข้อง จํานวน 130 ศาลาประชาคม 
เทศบาลนครระยอง อําเมือง จังหวัดระยอง 

 - ต้อนรับรับคณะศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ํา  
  1. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ช้ันอนุบาล 1 – 2 วันท่ี 14 – 15 
มกราคม  2556 (จํานวน 100 คน) ช้ันอนุบาล 1 - ป. 1 วันท่ี 22 – 23 มกราคม 2556 (จํานวน 80 คน) 
  2. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพัทลุง จํานวน 20 คน  
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  3. คณะเจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนตําบลตูม จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 15 คน 
 - กิจกรรมจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ในป่าชายเลน 
  1. เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทวิลลิท มาช่วยร้ือสะพานไม้เก่าท่ีบริเวณป่าชายเลน โซน 1 วันท่ี 19 
มกราคม 2556 
  2. นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง ทํากิจกรรมเก็บขยะในป่าชายเลน โซน 1 วันท่ี 30 
มกราคม 2556 

งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย ระหว่างเดือนสิงหาคม – มกราคม 2556 

 
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภท 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 
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ปริมาณทรายจากรถกวาดถนนและดุดฝุ่นเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 

 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

โรคติดต่อสําคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 –วันที่ 25 มกราคม 2556) 
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จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง 
จําแนกรายเดือน ปี ๒๕๕๕ และ๒๕๕6 

เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕1 - ๒๕๕5) 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนมกราคม 2556 ในเขตเทศบาลนครระยอง 
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กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการคัดกรองพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อในครอบครัวผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  

1.1 ดําเนินการคัดกรองความเส่ียงโรคไม่ติดต่อในครอบครัวผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน จํานวน 
29 ชุมชน ระยะเวลา ดําเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2555 – 25 มกราคม 2556 เป้าหมาย 10,000 คน 

* ผลการดําเนินงาน 3,688 คน ร้อยละ 36.88  
1.2 ส่งต่อผู้มีความเส่ียงโรคเบาหวาน เข้ารับการรักษาท่ีคลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 4 คน  
1.3 ส่งต่อผู้มีความเส่ียงโรคความดันฯ เข้ารับการรักษาท่ีคลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 5 คน 

2. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาล 
(อสม. 1 คน คัดกรองประชาชน 20 คน )  

* ผลการดําเนินงาน  
  2.1 คร้ังท่ี 1 ( 3 ธันวาคม 2555) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ดําเนินการได้ 4,792 คน  

2.1 คร้ังท่ี 2 (20 มีนาคม 2556 ) เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ  

ปัญหาและอุปสรรค 
1. บ้านปิด 
2. ประชาชนปฏิเสธการคัดกรองสุขภาพ 
3. ประชาชนวัยทํางานต้องประกอบอาชีพ 

3. คัดกรองสุขภาพจิต จํานวน 872 คน  

4. สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 1,135 คน 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสุขภาพ 

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง 
- ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจําเดือน อสม. วันท่ี 16 มกราคม 2556 

ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 92 
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- กิจกรรมฝึกอบรม อสม. ใหม่ วันท่ี 23 - 25 มกราคม 2556 ห้องประชุม E-Classroom        
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จํานวน 70 คน 
 
กิจกรรมประกวด อสม. ดีเด่น ระดับเขต 

- อสม. เทศบาลนครระยองเข้าร่วมประกวด จํานวน 2 สาขา คือ สาขาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
และสาขาส่งเสริมสุขภาพ ในวันท่ี 16 มกราคม 2556 จังหวัดชลบุรี ผลการประกวดคือ ไม่ผ่านการคัดเลือก 
อสม. ดีเด่นระดับเขต 

กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
- จํานวนประชาชนท่ีได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ท้ังหมด 

จํานวน 154/183 คน/คร้ัง 
1. หญิงตั้งครรภ์   จํานวน  1/1  คน/คร้ัง 
2. มารดาหลังคลอด  จํานวน  28/43 คน/คร้ัง 
3. เด็กอายุ 0 - 5 ปี  จํานวน  52/65 คน/คร้ัง 
4. ผู้สูงอายุ   จํานวน  3/3  คน/คร้ัง 
5. ผู้พิการ   จํานวน  2/2  คน/คร้ัง 
6. ผู้ป่วยจิตเวช   จํานวน  1/1  คน/คร้ัง 
7. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  จํานวน  62/63 คน/คร้ัง 
8. ผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน  5/5  คน/คร้ัง 

งานสุขาภิบาลอาหาร 
1. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเป้ือน จํานวน 82 ร้าน 

216 ตัวอย่าง แยกเป็น 
1. สารบอแรกซ์   จํานวน   14  ตัวอย่าง 
2. สารกันรา   จํานวน   32  ตัวอย่าง 
3. สารฟอกขาว   จํานวน   16  ตัวอย่าง 
4. สารฟอร์มาลีน  จํานวน   37  ตัวอย่าง 
5. ยาฆ่าแมลง   จํานวน 113  ตัวอย่าง 
6. สีสังเคราะห์   จํานวน     2  ตัวอย่าง 
7. แอฟาท็อกซิน  จํานวน     2  ตัวอย่าง 

ผลการตรวจ ดังนี้ 
- ไม่พบสารปนเป้ือน จํานวน 213 ตัวอย่าง 
- พบสารปนเป้ือน จํานวน 3 ตัวอย่าง ดังนี้ 

1. พบสารยาฆ่าแมลง จํานวน 2 ตัวอย่าง (แตงกวาและถั่วพู) ซ่ึงได้เก็บตัวอย่างอาหารดังกล่าว
ส่งตรวจยืนยันท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 ชลบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 

2. พบสารแอฟาท็อกซิน จํานวน 1 ตัวอย่าง (ถั่วลิสงป่น) ซ่ึงเกิดจากการเก็บไว้เป็นเวลานาน 
โดยได้ให้คําแนะนําผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว 

2. ลงพ้ืนท่ีโรงอาหารสวนศรีเมือง สํารวจ/ตรวจสอบ/หาข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานโรงอาหารสวนศรีเมืองให้เป็นศูนย์อาหารต้นแบบปัญหาในเบ้ืองต้นท่ีพบ มีดังนี้ 

1. ระบบบ่อดักไขมันชํารุดใช้การไม่ได้ 
2. เส้นแดงท่ีแสดงขอบเขตของร้าน (ล็อก) จางลงมองไม่ชัดเจน 
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3. นกพิราบเข้ามาสร้างความเดือดร้อน 
4. ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างร้านอาหารตามส่ังป้าเม้าปิดทุกวัน 
5. ร้านเปิดไม่พร้อมเพรียงกันทุกร้านในแต่ละวัน 
6. การวางโต๊ะเก้าอ้ีไม่เป็นระเบียบเท่าท่ีควร 

3. ให้ความรู้ข้อกําหนดด้านการสุขาภิบาลอาหารและโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ําเป็นส่ือเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงลอยจําหน่ายอาหารในโรงอาหารในโรงเรียนวัดป่าประดู่ จํานวน 50 ราย ผู้เข้าร่วม
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 87 (ประเมินผลจากแบบทดสอบ) 

4. ลงพ้ืนท่ีสํารวจสถานประกอบการจําหน่ายอาหาร (ร้านใหม่) เพ่ือเข้าร่วมในโครงการ CFGT จํานวน
สถานประกอบการท่ีลงพ้ืนท่ี มีดังนี้ 

1. ร้านอาหาร จํานวน 5 ร้าน 
2. แผงลอยฯ จํานวน 5 ร้าน 

กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล 

1. ผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน 4,778 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
* คลินิกชุมชนอบอุ่น  จํานวน 3,080 ราย  คิดเป็นร้อยละ 64.35 
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา   จํานวน 489 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.21 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ  จํานวน 1,218 ราย  คิดเป็นร้อยละ 25.44 

2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
* คลินิกชุมชนอบอุ่น  ในเขต 2,189 ราย   นอกเขต      891 ราย 
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา  ในเขต    433 ราย นอกเขต        56 ราย 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ  ในเขต 1,128 ราย นอกเขต        90 ราย 

     รวม  ในเขต 3,750 ราย   นอกเขต   1,037 ราย 
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 78.34  นอกเขต   21.66 

3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ 
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4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนผู้รับบริการ เดือนธันวาคม 2554 – มกราคม 2556 
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กองการศึกษา 

- การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย 
กําหนดการ 
•  ประกาศการรับสมัครฯ  -                 9 มกราคม  2556 
•  ดําเนินการรับสมัครฯ  -  31 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2556 
•  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ -   5 มีนาคม 2556 
•  ดําเนินการสอบแข่งขัน (ก,ข) -             16 มีนาคม 2556 
•  ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ (ค) -     - มีนาคม 2556 
•  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบแข่งขัน -  (ยังไม่ได้กําหนด)  

ผู้มาสมัครสอบ ณ วันท่ี  5  กุมภาพันธ์  2556  จํานวน  120 ราย 
- การประเมินวิทยฐานะครู  ช่วง  มกราคม  2556 

� ครู คศ.1 ขอเล่ือนเป็น คศ.2 = 3 ราย 
� ครู คศ.2 ขอเล่ือนเป็น คศ.3 = 4 ราย 

 เอกสารประกอบ  1. แฟ้มสมรรถนะ 7   สมรรถนะ 
       2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
    3. งานวิจัยในช้ันเรียน  
    4. ส่ือและนวัตกรรม 

- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทุกวันศุกร์    
เวลา16.00 น .- 17.30 น.) 

4 มกราคม 2556         - การสะท้อนข้อมูลปัญหาและความต้องการ 
11 มกราคม 2556        - การจัดทําประเด็นการพัฒนา/นโยบายการศึกษา 
18 มกราคม 2556        - การปรับประเด็นการพัฒนาเพ่ือจัดทําวิสัยทัศน์ 
25 มกราคม 2556        - กําหนดยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

    1 กุมภาพันธ์ 2556      - กําหนดวิสัยทัศน์/จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
    8 กุมภาพันธ์ 2556     - จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี 

15 กุมภาพันธ์ 2556      - ส่งรูปเล่มเพ่ือตรวจงาน  

- อบรมครูและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานพัสดุ งานการเงินและแผนฯ จากการรายงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในช่วงท่ีไตรมาสท่ี 1/ปี2556 พบว่า ยังมีข้อปัญหาด้านเอกสารและการลงลายมือช่ือของ
ผู้รับผิดชอบในสถานศึกษา (6 โรง/3 ศูนย์) จึงกําหนดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2551 
  4 กุมภาพันธ์ 2556      - ประชุมผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน 
       6 กุมภาพันธ์ 2556      - ประชุมผู้รับผิดชอบงานการเงินโรงเรียน 
     15 กุมภาพันธ์ 2556      - ประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาฯของโรงเรียน 
     18 กุมภาพันธ์ 2556      - ประชุมผู้รับผิดชอบงานพัสดุ – การเงินของ ศพด.  

- กองการศึกษาจัดงานวันเด็ก และงานวันครู 
- รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

- วันท่ี ๗ มกราคม 2556 ผอ.ชวนชม ใจชะอุ่ม อบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา            
เร่ือง “แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖” 

- วันท่ี ๙ มกราคม 2556 นักเรียนรับโล่เยาวชนดีเด่น ณ ทําเนียบรัฐบาล 
- วันท่ี ๑๑ มกราคม 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 
- วันท่ี ๑๒ มกราคม 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนศรีเมือง 
- วันท่ี ๑๔ มกราคม 2556 นักเรียนช้ันปฐมวัยปีท่ี ๑ ทัศนศึกษา ณ ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ํา 
- วันท่ี ๑5 มกราคม 2556 นักเรียนช้ันปฐมวัยปีท่ี 2 ทัศนศึกษา ณ ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ํา 
- วันท่ี ๑๕ มกราคม 2556 สสส. อบรมและประเมินผลนักเรียนติดเกม  
- วันท่ี ๑๖ มกราคม 2556 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนนคร

ระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันท่ี ๑๗-๑๙ มกราคม 2556 คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- วันท่ี ๒๑ มกราคม 2556 ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองพัทลุง 
- กิจกรรมส่ิงแวดล้อมกับ STAEDTLER  ในวันท่ี ๒๒ มกราคม 2556 ผู้ผลิต STAEDTLER จัดกิจกรรม

ส่ิงแวดล้อมและแจกอุปกรณ์การเรียน 
- กิจกรรมวิชาการสัญจร ช้ันปฐมวัยปีท่ี ๓  ในวันท่ี ๒๓ มกราคม 2556 นักเรียนช้ันปฐมวัยปีท่ี ๓  

ทัศนศึกษา ณ ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ํา 
- วันท่ี ๒๓ มกราคม 2556 คณะครูฝ่ายบริหาร (ธุรการ) ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจรคร้ังท่ี ๒          

ณ บริเวณข้างโรงแรมมาดิน่า 
- วันท่ี ๒๔ - ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๖ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  -๖ ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและ     

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
- วันท่ี ๒๕ มกราคม 2556 ผู้ผลิตดีมอลต์จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4 
- อบรม สสวท. ปฐมวัย หลักสูตรท่ี ๑ (คร้ังท่ี ๓) ในวันท่ี ๒๖ มกราคม 2556 อบรมครูปฐมวัยและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดระยอง 
- วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี 
- กิจกรรมวิชาการสัญจร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๙ มกราคม 2556 นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี ๒ ทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลและชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร 
- กิจกรรมวิชาการสัญจร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ในวันท่ี ๓๑ มกราคม 2556 นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี ๓ ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เขาเขียว 
- วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
- วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ สอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) 
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หมายเหตุ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่พบนักเรียนท่ีมีความผิดปกติ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
            ได้ส่งรายช่ือ O-NET เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จํานวน 5 คน  รวมท้ังส้ิน 22 คน 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมวันครู   
- วันท่ี 25 – 28 มกราคม 2556 นําคณะครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง 
ตัวแทนนักเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดสวนตาล จังหวัดน่าน เน้นเก่ียวกับกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน โดยให้ครูได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพ่ือท่ีโรงเรียนจะได้นํามาปรับใช้ในโรงเรียน 
 - เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกีฬากลุ่มนักเรียนเทศบาล ท่ีจะจัดในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 
 - เตรียมความพร้อมเก่ียวกับนักเรียนท่ีจะสอบปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนท่ี 2  

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
 - จัดกิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมวันครู 
 - จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเข้าค่ายเดินทางไกล 
 - วันท่ี 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนได้รับการนิเทศก์จากนักวิชาการของ สสวท. ของคณะครู
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.1, ป.2 ป.4 และ ป.5 ซ่ึงจะมาตามอีกคร้ังในวันท่ี 7 -  8 มีนาคม 2556 สําหรับปี
การศึกษา 2555 และในปีการศึกษา 2556 ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของครู ป. 3 กับ ป.5 ของกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์  
 - โรงเรียนขอขอบคุณงานสวนสาธารณะ กองช่าง ท่ีได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีมีต้นข่อยรุกลํ้าพ้ืนผิว
จราจรบริเวณถนนใกล้กับโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  
 - ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 นักเรียนช้ันอนุบาล 1 คือ เกิดวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2551 – 16 พฤษภาคม 2552 ซ่ึงโรงเรียนจะรับเด็ก 4 ขวบ  แจกใบสมัคร ตั้งแต่วันท่ี 19 – 22 กุมภาพันธ์ 
2556 และรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 จับฉลากวันท่ี 3 มีนาคม 2556 และมอบตัววันท่ี 
31 มีนาคม 2556  สําหรับช้ันอ่ืน ๆ จะแจกใบสมัคร ตั้งแต่วันท่ี  20 – 22 มีนาคม 2556 รับสมัครตั้งแต่
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วันท่ี 25 – 27 มีนาคม 2556 และทดสอบความพร้อมด้านภาษาไทย คือ อ่านออก เขียนคล่อง ในวันท่ี 29 
มีนาคม 2556 มอบตัววันท่ี 9 พฤษภาคม 2556  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- ผู้อํานวยการสถานศึกษาและคณะครูนํากระเช้าของขวัญมอบให้กับผู้ใหญ่ และผู้มีอุปการะคุณของ
โรงเรียน เพ่ือขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 (วันพุธท่ี 2 มกราคม 2556) 

- ผู้อํานวยการสถานศึกษามอบเกียรติบัตรให้กับนักฟุตซอลหญิงของโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการแข่งขัน ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่กิน 12 ปี  ระดับประเทศ นครพิษณุโลกเกมส์ 

- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ณ ห้องประชุม 
วิสุทธิสารโสภิต  (วันพฤหัสบดีท่ี 3 มกราคม 2556) 

- เด็กหญิงศุจินธร เท่ียงสุนทร เป็นตัวแทนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาลและได้รับโล่ห์เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2556 เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ณ ทําเนียบรัฐบาล (วันพุธท่ี 9 มกราคม 2556) 

- บริษัท IRPC มอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (วันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 2556) 
- บริษัท IRPC สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 4,0000 บาท โครงการห้องสมุดโรงเรียน สู่ชุมชน 

(วันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 2556) 
- โรงเรียนร่วมกับคณะเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และหน่วยงาน

ต่าง ๆ ร่วมกันจัดงานวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
(วันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2556) 

- กิจกรรมส่งเสริมและบํารุงขวัญบุคลากร ณ ร้านอาหารครัวแกงเผ็ด (วันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2556) 
- โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง (วันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 

2556) 
- ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานวันครู ประจําปี 2556 ณ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วันพุธท่ี 16 

มกราคม 2556) 
- ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี บรรยายเร่ืองเด็กกับภัยติดเกม ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต (วันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2556) 
- คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผลิต e-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต  

(วันท่ี 19 - 20 และ 26 มกราคม 2556) 
- บริษัท สเต็ดเล่อร์ จัดกิจกรรมโครงการสเต็ดเล่อร์ ชวนน้องมา(รักษ์)ส่ิงแวดล้อมกันเถอะ 

(วันจันทร์ท่ี 21 มกราคม 2556) 
- โรงเรียนร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 2/56  ณ พ้ืนท่ีว่างด้านข้างโรงแรมมาติน่า ระยอง     

(ปากซอยประตูระบายน้ํารัฐอํานวย)  (วันพุธท่ี 23 มกราคม 2556) 
- ผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์มิลจัดกิจกรรมและเกมต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนช้ัน ป. 1 - ป.4 

(วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2556) 
- กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

(วันศุกร์ท่ี 25 มกราคม 2556) 
- กิจกรรมบริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต 

(วันอาทิตย์ท่ี 27 มกราคม 2556) 
- นางชลธิชา    ธรรมนิทา ได้รับเกียรติบัตร และเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “ หนึ่งแสนครูดี ” ประจําปี 

2555  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  (วันพุธท่ี 30 มกราคม 2556) 
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โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 - วันท่ี 4 มกราคม 2556 รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา สังกัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
- วันท่ี 8 มกราคม 2556 มอบทุนการศึกษาให้บุตรของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีฯ) 

จํานวน 14 ทุน 
 - วันท่ี 11 มกราคม 2556 จัดงานวันเด็กประจําปี 2556  โดยมีกิจกรรม คือ มีการมอบทุนนักเรียนท่ีมีความ
ประพฤติดี   การแสดงบนเวที  กิจกรรมนันทนาการ และมอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียน 
 - วันท่ี 14 – 18 มกราคม 2556 นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – 3 ทัศนศึกษานั่งรถไฟชมเมือง 
 - วันท่ี 14 มกราคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป. 1 ช้ีแจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับรับแท็บเล็ต (Tablet) 
 - วันท่ี 16 มกราคม 2556 ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจําปี 2556 
 - วันท่ี 21  -  25 มกราคม 2556 รับสมัครเด็กอนุบาลปีท่ี 1 ประจําปีการศึกษา 2556 
 - วันท่ี 23 มกราคม 2556 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพัทลุง 

- วันท่ี 23 มกราคม 2556 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 1/2556 
- วันท่ี 14 - 25 มกราคม 2556 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้น

การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม  จํานวน 12 คน 
- วันท่ี 23 - 25 มกราคม 2556  สํานักสาธารณสุขขอใช้สถานท่ีอบรม อสม.  โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน

เปิดการอบรม 
- วันท่ี 23 – 27 มกราคม 2556 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 - วันท่ี 30 มกราคม 2556 รับรางวัล 1 แสนครูดี 
- วันท่ี 30 มกราคม 2556  แนะแนวการศึกษาต่อ ม. 1  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  โรงเรียนวัดป่าประดู่  
- ประชาสัมพันธ์ คือ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 40 วัดตรีรัตนาราม เปิดรับสมัคร นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นท่ี 32 

ปฐมนิเทศ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2556  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
- โรงเรียนประกาศรับสมัครนักเรียนช้ัน ม. 1 และ ม. 4 ซ่ึงช้ัน ม.1 จะรับนักเรียน จํานวน  150 คน 

จํานวน 5 ห้องเรียน  เฉล่ียห้องเรียนละ 30 คน แผนการเรียนจะมีอยู่ 3 หลักสูตร คือ ห้องเรียนเสริมภาษา 
จํานวน 1 ห้องเรียน  หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรียน และหลักสูตรท่ัวไป จํานวน 1 
ห้องเรียน ส่วนในช้ัน ม. 4 จะรับเพียง 75 คน เฉล่ียห้องเรียนละ 25 คน  จํานวนท้ังส้ิน 3 ห้องเรียน ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จํานวน 1 ห้องเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ-จีน จํานวน 1 ห้องเรียน และ
หลักสูตรท่ัวไป จํานวน 1 ห้องเรียน  
 - วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองจะขอใช้สถานท่ีของโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมเวทีเสวนาร้อยรวมใจเพ่ือสันติสุข โดยมีผู้เข้าร่วม จํานวน 40 ท่าน 
 - วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันวิชาการ 
 - วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 กกท. จังหวัดระยอง จะจัดงานเล้ียงสังสรรค์ของการกีฬาจังหวัดระยอง 
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่าจะขอเข้าเยี่ยมชมห้อง
เทิดพระเกียรติของโรงเรียนนครระยองวิทยาคมด้วย  

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

- การจัดประชุมใหญ่ประจําปี กองทุนสวัสดิการชุมชน    
- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยอง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดประชุม

สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครระยอง แนะนําคณะกรรมการ โดยมี นายฉัตรชัย  พุทธรักษา   
เป็นประธานกองทุน  
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- เดินทางศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครระยอง โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้นําชุมชน
เพ่ือชุมชน  ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556   ณ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

- วันท่ี 18 มกราคม 2556 คณะศึกษาดูงานจากประเทศศรีลังกา มาดูงานชุมชนแหลมรุ่งเรืองในเร่ือง
ของบ้านม่ันคงท่ีกลุ่มประมงเรือเล็กได้จัดสร้างบ้านม่ันคงเข้าโครงการเช่าพ้ืนท่ีของธนารักษ์ และจัดตั้งกลุ่ม
สหกรณ์ เครดิตยูเนียน และได้ใช้ชําระหนี้ของการก่อสร้างหมดไปแล้ว โดยไม่เป็นหนี้สิน ซ่ึงเป็นตัวอย ่างท่ีดึ     
ซ่ึงประเทศศรีลังกาก็จะมีโคงงการเช่นนี้ ซ่ึงการดูงานในคร้ังนี้จะเป็นการแลกเปล่ียนในเร่ืองขององค์กรชุมชน  

- คณะจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยสํานักนโยบายและแผนได้มาประชุมเร่ือง
ของโครงการปลูกป่ากลางเมือง และชมผลผลิตท่ีชุมชนสองพ่ีน้อง ชุมชนทุ่งโตนด ชุดชนโขดศาลเจ้า และบริเวณ
ชุมชนบางจาก ซ่ึงเห็นผลผลิต คือ ต้นไม้ท่ีเจริญงอกงาม และจะสนับสนุนในเร่ืองของพันธ์ุไม้  โดยศูนย์พฤกษศาสตร์ระยอง 
และสถานีเพาะชํากล้าไม้ ซ่ึงจะสนับสนุนเร่ืองกล้าไม้   

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือน มกราคม 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2556) 

ยอดรับจํานํารวม 2,827 ราย จํานวนเงิน 75,569,200.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,940 ราย จํานวนเงิน 80,663,540.- บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 9,033 ราย จํานวนเงิน 240,929,200.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 2,574,303.50 บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 308,140.- บาท 
 รวมรายรับ 2,882,443.50 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 480,734.92 บาท 
 รายจ่ายประจํา 320,187.95 บาท 
 รวมรายจ่าย 800,922.87 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,081,520.63 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 106,351,000.- บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก 33,649,000.- บาท 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 - ไม่มี 
  

 (ปิดประชุม เวลา 11.00 น.) 
 

     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม) 
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
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