
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 3/2556 

วันที่  5 มีนาคม  2556 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กําจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
8. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
9. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
10. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
12. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางสมร บัวคล้าย แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล 
14. นางสุนิสา ร่มร่ืน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ํา 
15. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 

16. นายไพรัตน์ วังบอน แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

17. นางอุษณีย์ เล่ือนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

18. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
19. นางศศิทร นารินนท์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
20. นายรักษ์สิทธ์ิ เจริญหิรัญ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง 
21. นางศิริลักษณ์ ทองเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
22. นายธนวัฒน ์ พ้นช่ัว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
23. นางสุจิตรา อ่ิมสว่าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
24. นางสาวลักขณา คุนรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
25. นางซ่อนกล่ิน ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
26. นายธีรนิติ ศรีไผทสมันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 
27. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

28. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการส่ิงแวดล้อม 
29. นางสายสุนีย์ วาระสิทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายระเบียบและสถิติการคลัง 
30. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
31. นางอภิรญา อุตรมาตย์ หัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
32. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
33. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
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34. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
35. นางสาววิลาวรรณ นาถาบํารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
36. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายมานพ วาจาสิทธ์ิ รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี               (ไปราชการ) 
3. นายสุธน ซ่ือประเสริฐ รองปลัดเทศบาล                  (ไปราชการ) 
4. นางก่ิงแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อํานวยการสํานักการคลัง       (ไปราชการ) 
5. นางชวนชม ใจชะอุ่ม ผู้อํานวยการกองการศึกษา       (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 - เนื่องจากได้รับแจ้งจากจังหวัดระยอง ราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ว่าพระเทพฯ จะเสด็จมาเปิดคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
มอบท่านปลัดเทศบาลดําเนินการตั้งคณะทํางาน จํานวน 1 ชุด เพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ สถานท่ี 
สวนภายในบริเวณคลินิกชุมชนอบอุ่น ถนนหนทาง โดยให้ทําคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานเสนอนายกเทศมนตรีลงนาม 
เพ่ือจัดประชุมในการเตรียมความพร้อมต่อไป 

- รับโอนพนักงานเมืองพัทยามาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล คือ นางสาวสุพรรษา  ออกสุข  พนักงานเมือง
พัทยา ตําแหน่งเภสัชกร ระดับ 4 ฝ่ายบริการการแพทย์ ส่วนบริการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เภสัชกร ระดับ 4 งานเภสัชกรรม กลุ่มงาน
บริการทางการแพทย์และการพยาบาล ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลนครระยอง ท้ังนี้ ตั้งแตวั่นท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป 
 - บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
  1. นางสาวชนนิกานต์  พรมแจ้ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ระดับ 1  สํานักการคลัง 
เทศบาลนครระยอง 

2. นางสาวนันท์นภัส  ไตรยงค์ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ 2  สํานักการ
คลัง เทศบาลนครระยอง 

3. นางสุภัทรชา  พรหมมินต๊ะ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ 2  สํานักการ
คลัง เทศบาลนครระยอง 

4. นางสุภานัน  นามวงษ์  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ 2  สํานักการ
คลัง เทศบาลนครระยอง 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2556 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2556 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2556  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ/พิจารณา  

สํานักปลัดเทศบาล 

 - สํานักปลัดเทศบาล ได้ดําเนินการตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ในเร่ืองของการจัดอาหารว่าง
ในท่ีประชุม โดยจะเน้นเร่ืองของสุขภาพ และเร่ืองส่ิงแวดล้อม  
 - หนังสือด่วนท่ีสุด เป็นข้อส่ังการของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงท่านได้ส่ังการในคราวการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่น เม่ือเดือนมกราคม 2556 โดยมีหนังสือส่ังการมา 2 ข้อ ให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด  

1) เร่ืองของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ในการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญ 
ของส่วนราชการ ควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ส่ือมวลชนได้รับทราบด้วย 
  2) เร่ืองการแต่งกายในสถานท่ีราชการ ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน    
รวมท้ังเจ้าหน้าท่ี แต่งกายดังนี้   
   * วันจันทร์  ให้แต่งกาย  เส้ือเหลืองลายดอกประดู่ของจังหวัด 
   * วันอังคาร  ให้แต่งกาย ชุดผ้าไหม หรือผ้าไทย 
 * วันพุธ  ให้แต่งกาย ชุดเคร่ืองแบบข้าราชการ พนักงานราชการ  
               ลูกจ้างประจํา 
   * วันพฤหัสบดี ให้แต่งกาย ชุดสุภาพ 
   * วันศุกร์ท่ี  ให้แต่งกาย เส้ือทูบีนัมเบอร์วัน  

 สําหรับการแต่งกายของสุภาพสตรี คือ ห้ามใส่กางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะ ในกรณีท่ีสวมใส่เส้ือยืดให้
ใส่สูทคุมทับทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการให้เกียรติกับสถานท่ีราชการ ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือส่ังการมาท้ัง
จังหวัด โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด   

มติที่ประชุม  - การแต่งกายในสถานท่ีราชการ ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมท้ัง 
  เจ้าหน้าท่ี เทศบาลนครระยอง ให้แต่งกายดังนี้   

   * วันจันทร์  ให้แต่งกาย  เส้ือสีเหลือง 
   * วันอังคาร  ให้แต่งกาย ชุดผ้าไหม หรือผ้าไทย 
 * วันพุธ  ให้แต่งกาย ชุดเคร่ืองแบบข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
               ลูกจ้างประจํา 
   * วันพฤหัสบดี ให้แต่งกาย ชุดสุภาพ 
   * วันศุกร์ท่ี  ให้แต่งกาย ชุดสุภาพ 
ฝ่ายอํานวยการ 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 175,936.62 บาท  รายจ่าย  106,054.66 บาท   
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 บาท  

ฝ่ายปกครอง 
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
      1. การจัดการจราจรและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล,      
บริเวณโรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม, หน้าโรงเรียนสาธิตเทศบาล       
นคระยอง  สวนศรีเมือง สํานักงานเทศบาลนครระยอง คลินิกชุมชนอบอุ่น, และเจดีย์กลางน้ํา 
      2 .จัดเวรตรวจตราโรงรับจํานํา 

3. จัดเวรตรวจตราสวนสาธารณะ 
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      4. ตักเตือนผู้กระทําความผิด 
  - กองวัสดุบนไหล่ทาง, ทางเท้า, และท่ีสาธารณะ จํานวน 2  ราย 
  - รถบรรทุกทําส่ิงของตกหล่น จํานวน 1 ราย 
  - ร้านค้าตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 3 ราย 
      5. จัดเก็บป้ายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 12 ป้าย 
      6. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ํา ถนน ฟุตบาท ชํารุด จํานวน 6 แห่ง  
      7. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา ขอทาน  จํานวน  1   ราย 
  - บุกรุกท่ีสาธารณะ จํานวน - ราย 

8. อํานวยความสะดวกในการจัดจราจรโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
9. อํานวยความสะดวกในการจัดการจราจรในบริเวณตลาดวัดลุ่มฯ ตลาดแม่แดง เป็นต้น 
10. อํานวยความสะดวกในการจัดระเบียบการเข้า-ออก ในวันรับฟ้าหญิงอุบลรัตน์ เสด็จ 
11. รักษาความปลอดภัย และเข้าเวรยาม บริเวณ คลินิกอบอุ่น อาคารสํานักงานเทศบาล บริเวณสวนศรีเมือง  
12. จัดระเบียบร้านค้าต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล และดําเนินการตามคําร้องต่าง ๆ ท่ีประชาชนร้องขอ 
13. เก็บทําความสะอาดบริเวณห้องควบคุมระบบกล้อง CCTV และตีเส้นจราจรภายในสํานักงาน

เทศบาลนครระยอง 
14. จัดระเบียบให้ร้านจําหน่ายอาหารให้เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆออกบริเวณชายหาด 
15. ดําเนินการมิให้ตั้งร้านค้าถาวรในบริเวณชายหาด (ย้ายร้านรถลายสุนัข)ไปอยู่ในท่ีเอกชน 
16. กวดขันการวางของบนทางเท้าตลาดวัดลุ่ม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - ระงับอัคคีภัย  8 คร้ัง 
      - งานกู้ภัยและบริการต่าง ๆ 117 คร้ัง 
      - งานกู้ภัยฯ   11  คร้ัง                

นอกจากนี้ยังมีการบริการประชาขน ได้แก่ บริการทําความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
บริการน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในเขตเทศบาล บริการเร่ืองความปลอดภัยให้กับประชาชนท่ีพบปัญหา
เก่ียวกับแมลงมีพิษและสัตว์เล้ือยคลาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ  

  - มีคณะศึกษาดูงาน 20  คณะ  จํานวน 1,803  คน 
- จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจร ประจําปีงบประมาณ 2556   คร้ังท่ี 3 เขตท่ี 3  เม่ือวันท่ี 27 

กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า  ตําบลเนินพระ  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
- พนักงานเทศบาล เล่ือนระดับ                                                              1 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปล่ียนสายงาน                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                              1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                               4 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ท่ีหน่วยงานอ่ืน                           - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                               - คน 
- ลูกจ้างประจําลาออก                                                                      - คน 
- ลูกจ้างประจําเสียชีวิต                         - คน 
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- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                32 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                     10 คน 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  (ตําแหน่งบริหาร)                                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น (ตําแหน่งบริหาร)          - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                   - คน 

อัตรากําลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล              139 คน 
     * ลูกจ้างประจํา                            40 คน 
     * พนักงานจ้างท่ัวไป             271 คน 
     * พนักงานจ้างตามภารกิจ      139 คน 
                         รวม            589 คน 

อัตรากําลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)      
     * พนักงานครูเทศบาล                253 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)                   4 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)             30 คน 
                         รวม                 287 คน 

รวมทั้งส้ิน    876   คน      

- จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  คร้ังท่ี 1  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ วัดเนินพระ อําเภอเมือง  
จังหวัดระยอง  มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ  จํานวน 50 คน 
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 - เร่ืองการจัดงานเทศบาล วันท่ี 24 เมษายน 2556 ท่านนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติเหมือนเช่นทุกปี         
คือ ช่วงเช้ามีพิธีถวายพานพุ่ม พิธีสงฆ์และเล้ียงพระเพล  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
 - ท่านปลัดเทศบาลมีความต้องการให้มีการทํากิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะคลินิกชุมชน
อบอุ่น ให้ระดมเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานท่ีเป็นอาสาสมัครไปช่วยกันทําความสะอาดและพัฒนาร่วมกัน ณ บริเวณ
คลินิกชุมชนอบอุ่น 
 - ท่านปลัดเทศบาลมอบสํานักปลัดเทศบาลเร่ืองการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
 - ท่านปลัดเทศบาลมอบกองช่างเร่ืองฝาท่อบริเวณมุมตึกท่ีรถว่ิงเหยียบจนชํารุดเสียหาย มอบกองช่าง
ดําเนินการแก้ไข 

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายนิติการ 

ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
1 สอบสวนข้อเท็จจริง 

1.1 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหาร
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 

 
อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร 

  

 1.2 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ท่ัม 
ขายแบบประกวดราคาก่อนวันท่ีได้รับ
เอกสารประกวดราคาตัวจริง 

อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร   

 1.3 พนักงานเทศบาลถูกสอบสวนกรณี
เทศบาลจอมพลฯ นําเงินงบประมาณไป
ก่อสร้างอาคารในท่ีดินเอกชน 

อยู่ในระหว่างการสรุปสํานวนการ
การสอบสวน 

  

 1.4 เคร่ืองคอมเพรสเซอร์โรงรับจํานํา    
สูญหาย 

ผู้กระทําผิดได้นําเงินมาชดใช้ให้กับ
โรงรับจํานําแล้ว อยู่ระหว่างการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

  

 1.5 เจ้าหน้าท่ีเทศกิจได้ขับขี่รถจักรยนต์ควํ่า 
บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้ว 

  

 1.6 พนักงานป้องกันได้ขับรถบรรทุกน้ําฯ 
ทะเบียน 82-1791 เฉี่ยวชนรถกระบะ 
ทะเบียน กง-1101 ระยอง 

อยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง 

  

2 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
2.1 นายฉัตรชัย  ชาติสุวรรณ  ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดียาบ้า 

 
ทําหนังสือส่งจังหวัด เพ่ือขอความ

เห็นชอบให้ออกจากราชการ       
อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการ

จังหวัดระยอง 
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ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

 2.2 นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงาน
สอบสวนจับคดียาเสพติด(ยาไอซ์) 

ทําหนังสือส่งจังหวัดเพ่ือขอความ
เห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการ
จังหวัดระยอง,  อยู่ระหว่าส่ง สว.4 

  

 2.3 นายกิตติศักดิ์ คณาวิวัฒน์ ขาดราชการ
ติดต่อกันเกิน 15 วัน  โดยไม่มีเหตุ          
อันสมควร 

ทําหนังสือส่งจังหวัดเพ่ือขอความ
เห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

อยู่ในระหว่างเข้าอนุกรรมการ
จังหวัดระยอง, อยู่ระหว่าส่ง สว.5 

  

3 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
3.1 ไม่จัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินตลาด      
เทศบันเทิง 

อยู่ในระหว่างการสอบปากคํา
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 และเตรียมสรุป

สํานวน 

  

 3.2 เคร่ืองยนต์เรือสูญหาย              
จํานวน 1 เคร่ือง 

สรุปสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
คํานวณค่าเส่ือมของงานป้องกันฯ 

และอยู่ในระหว่างตั้งกรรมการสอบ
วินัย 

  

4 คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์ 
4.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

อยู่ในระหว่างทําหนังสือไปยัง
ธนาคารต่าง, สนง.ท่ีดิน,การไฟฟ้า, 
ประปา, องค์การโทรศัพท์เพ่ือสืบ

หาทรัพย์ของนายจิรเดชฯ        
และนางวาสนา 

  

 4.2 คดีนายกู้ชาติ สนิทกลาง (รถชนเสา
ไฟฟ้า) 

ศาลจังหวัดระยองเล่ือนนัดไกล่
เกล่ียและสืบพยานโจทก์ ในวันท่ี 

18 มีนาคม 2556               
เวลา 13.30 น. 

  

 4.3 คดีนายนิวัฒน์ ซาเฮ้า(รถชนเสาไฟฟ้า
แยกออคิด) 

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกล่ียและ
สืบพยานโจทก์ในวันท่ี 20 มีนาคม 

2556 เวลา 13.30 น. 

  

 4.4 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชนเสา
ไฟฟ้า) 

ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกล่ียและ
สืบพยานโจทก์ในวันท่ี 22 

เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. 

  

 4.5 คดีนายวัชระ คึมยะราช (รถชนเสา
ไฟฟ้า) 

เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2556 
ศาลได้มีคําพิพากษา 

  

 4.6 คดีบอลลูนระเบิด ศาลจังหวัดระยองนัดไกล่เกล่ียและ
สืบพยานโจทก์ ในวันท่ี 18   

มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. 
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ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจําเลย 
4.7 คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู(บริเวณถนน  
ท่าบรรทุก) 

- ศาลนัดฟังคําพิพากษา วันท่ี 20 
พ.ย.55 เวลา 09.00 น. พิพากษา

ว่าพยานหลักฐานนายธีระศักดิ์ 
อินทนู ท่ี 1 กับพวกรวม  8 คน   
ไม่อาจรับฟังได้ว่า ได้ครอบครอง  

ในท่ีพิพาทมาก่อน วันท่ี  1 
ธันวาคม 2497 ซ่ึงเป็นวันท่ี

ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ   
จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตาม

บทบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็น
ท่ีดินของรัฐ การเข้ายึดถือ

ครอบครองโดย  ไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นการ
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

มาตรา 9  นายธีระศักดิ์ อินทนู    
ท่ี 1 กับพวก 8 คน จึงไม่มีสิทธิอ้าง
การครอบครองท่ีผิดกฎหมายยัน       
ต่อรัฐได้ คําพิพากษาศาลช้ันต้น
ชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 

พิพากษายืนตามศาลช้ันต้น, อยู่ใน
ระหว่างฎีกา 

  

 4.8 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ           
ฟ้องเทศบาลเร่ืองละเมิดท่ีดิน              
(ข้างแหลมทอง) 
 

อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้าน
ทุเลาการบังคับคดี (ศาลช้ันต้น
พิพากษาว่าเป็นภารจํายอม,      
ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็น      
ทางสาธารณะ โจทก์ฎีกา) 

  

 5. คดีปกครอง 
5.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ท่ี 1    
กับพวก รวม 167 คน ท่ีท้ิงขยะบริเวณ   
น้ําคอก 

 
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งอุทธรณ์  
คําพิพากษาศาลปกครองระยอง 

  

 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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ลําดับที่ เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ กําหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

 5.4 นางวรรณา  ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) ทําหนังสือรายงานการดําเนินการ
ตลาดแม่แดง (ตลาดเทศบาล 4)  
ไปยังสํานักบังคับคดีปกครอง     

ศาลปกครองแล้ว 

  

 5.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออก
โฉนดท่ีดินบริเวณ (ถนนราษฎร์บํารุง     
ซอย 15) 
 

เทศบาลได้ยื่นหนังสือออก น.ส.ล.
อยู่ระหว่างการปิดประกาศของ

สํานักงานท่ีดินจังหวัดระยอง ว่ามี  
ผู้คัดค้านการออก น.ส.ล.หรือไม่ 

  

 - งานจัดทําแผน 3 ปี ซ่ึงกําหนดให้แต่ละกองส่งโครงการครุภัณฑ์ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ให้กองวิชาการและ
แผนงาน ภายในวันท่ี 5 มีนาคม 2556 ขณะนี้ส่งมาแล้วคือสํานักการคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดําเนินการให้ด้วย  
 - เร่ืองเว็บไซด์ของเทศบาล ขณะนี้ได้จ้างผ ู ้รับจ้างเพ่ือจัดทําเว็บไซด์ใหม่ โดยมีท่านรองปลัดเทศบาล 
นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี เป็นผู้ดูแลอยู่ ซ่ึงทางกองวิชาการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานส่งข้อมูล
รายละเอียดเพ่ือจะลงในเว็บไซด์ใหม่ จึงขอความกรุณาท่านผู้อํานวยการ และหัวหน้าส่วนการงานทุกหน่วยงาน  
ให้เข้าไปเปิดดูเว็บไซด์ http://www.rayongcity.net โดยให้ท่านคลิกท่ีเว็บไซด์ใหม่ และเข้าดูข้อมูลของแต่ละ
กองงานท่ีท่านรับผิดชอบว่าตรงไหนมีส่วนท่ีผิดพลาดอยู่ ซ่ึงทางกองวิชาการฯ จะทําหนังสือเชิญให้หัวหน้าส่วน
มาประชุมตรวจอีกคร้ัง ในวันท่ี 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหลักเมือง ซ่ึงจะให้เจ้าหน้าท่ี
กองวิชาการฯ มาดําเนินการแก้ไขในวันนั้นเลย เพ่ือให้เว็บไซด์ของเทศบาลมีความสมบูรณ์ และทันสมัยยิ่งขึ้น  
 - มีผู้ร้องเรียนมายังกองวิชาการฯ เก่ียวกับแหล่งน้ําในเขตเทศบาลนครระยองหลาย ๆ แห่งท่ีเน่าเสีย 
ส่งกล่ินเหม็น รองนายกเทศมนตรี นายวารินทร์  ดุษฎีวงษ์กําจร มอบผู้รับผิดชอบเร่ืองนี้ช่วยสํารวจแหล่งน้ําต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาลนครระยองว่าท่ีไหนจําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง และเป็น
แหล่งปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ําลําคลอง ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

สํานักการคลัง 

เรื่องรายงานการรับ – จ่ายจริง ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
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 - รายรับจริง จํานวน 224,292,437.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.49 ของประมาณการ ปรากฏว่า
รายได้จัดเก็บเอง ท่ีประมาณการตั้งไว้ 89,810,000 บาท นั้น ขณะนี้เก็บได้ 40,838,453.68 บาท คาดว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้หรือมอบให้ จํานวน 74,062,756.07 บาท 
ซ่ึงยังน้อยอยู่ จะมีภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. แผน ซ่ึงหนึ่งในเก้านั้นรับมาแค่สิบกว่าล้านบาท ยังขาดอีก  
รายการละห้าสิบกว่าล้านบาท คงต้องรออีกประมาณ 2 – 3 เดือน ในเร่ืองของการจัดสรร ส่วนรายได้ท่ีรัฐ
อุดหนุนให้นั้นเข้ามาตามปกติ แต่ในภาพรวมของภาษีจัดสรรหรือภาษีท่ีรัฐอุดหนุนให้ส่วนใหญ่ทุกปีท่ีผ่านมา   
จะไม่ต่ํากว่าปีเก่า แต่ช่วงระยะเวลาในการจัดสรรอาจจะคลาดเคล่ือนไปบ้างตามสภาพเศรษฐกิจ  
 - รายจ่ายจริง จํานวน 142,634,749.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.93 ยังมีท่ีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วแต่
ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่อนข้างมาก ซ่ึงในรายจ่ายงบดําเนินการ จํานวน 183,995,200 บาท เพ่ิงเบิกจ่ายไป 
50,289,152.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.20 ซ่ึงเป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันไปแล้วค่อนข้างมากท่ียังไม่ได้
เบิกจ่าย ฝากหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของโครงการท่ีได้ทําโครงการเสร็จแล้ว ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งทําฎีกา
เบิกจ่ายด้วย  
 - เร่ืองงบลงทุน ขณะนี้ค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ในเร่ืองของแผนจัดหาพัสดุในหลาย ๆ 
โครงการล้าช้ากว่าแผนท่ีกําหนด โดยเฉพาะงานก่อสร้างต่าง ๆ ซ่ึงได้ประสานงานกับท้ังตัวเจ้าของงบประมาณเอง 
กองช่าง หัวหน้างานธุรการ และผู้ท่ีมีหน้าท่ีออกแบบประมาณการราคา ได้คําตอบว่าพยายามเร่งดําเนินการอยู่  

- การจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนท่ีแล้วจะมีปัญหาเร่ืองการสอบราคาอยู่ จํานวน 1 ประกาศ ปรากฏว่า
เทศบาลประกาศสอบราคา จํานวน 3 โครงการ มีผู้ซ้ือซองไป จํานวน 2 ราย แต่ไม่ยื่นคือ 

* ถนนพร้อมระบบระบายน้ําซอยท่าเกตุ ส่วนท่ีเหลือ จํานวนหนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันบาท  
* ถนนพร้อมระบบระบายน้ําซอยเรือนโชติ ส่วนท่ีเหลือจํานวนเก้าหม่ืนหนึ่งพันบาท  
* ถนนซอยแยกสุขุมวิท-นคระยอง 55 ข้างบ่อน้ําธนาคารกรุงเทพ จํานวนเจ็ดหม่ืนสองพันบาท  

ซ่ึงนํามาประกาศรวม และพิจารณารวม ปรากฏว่ายังไม่มีผู้ยื่น ได้ส่งเร่ืองให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณพิจารณาเสนอความเห็น หากจะดําเนินการอย่างไรช่วยแจ้งให้สํานักการคลังทราบด้วย  
 - เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ ด้วยทางกองการศึกษาได้นําสัญญาท่ีจะจ้างมหาวิทยาราชภัฏรําไพพรรณี       
ออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ ตรวจ และประเมินผล ซ่ึงสัญญาลงวันท่ี 5 มีนาคม 2556 และมีเนื้องานท่ีต้อง       
ส่งให้เทศบาล ภายในวันท่ี  15 มีนาคม 2556 เพ่ือดําเนินการในเร่ืองสอบ ซ่ึงได้พิจารณาร่างสัญญาให้         
โดยให้ปรับแก้ไขไปหลายรายการ และได้สอบถามว่าสัญญานี้ใช้เงินอะไร ทางกองการศึกษาบอกว่าเม่ือวันศุกร์   
ท่ีผ่านมา ท่านรองปลัดเทศบาล นายสุธน  ซ่ือประเสริฐ ได้เรียกให้เจ้าหน้าท่ีไปดูโดยให้หาเงินจํานวนห้าแสนบาท 
ซ่ึงเร่ืองจัดซ้ือจัดจ้างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นการจ้างโดยใช้วิธีพิเศษ  ยังไม่ได้คําตอบในเร่ืองนี้ ท้ังในเร่ืองงบประมาณ 
และเร่ืองจ้าง จึงให้คําแนะนําไปว่าเร่ืองงบประมาณควรจะต้องมาก่อน และเร่ืองท่ีจะขออนุมัติจ้างนั้นจะต้อง   
เข้ามาให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ีลงนามสัญญาคือวันนี้ ดังนั้นคงต้องย้อนในเร่ืองของเอกสาร ท้ังในเร่ืองงบประมาณ 
และเร่ืองจัดซ้ือจัดจ้างให้แล้วเสร็จ โดยลงนามในวันนี้  
 - การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2556 จากปฏิทินจะเห็นว่าเดือนเมษายนปีนี้ มีระยะเวลาวันทําการ
เหลืออยู่แค่ 17 วัน ทางสํานักการคลังขอเรียนในท่ีประชุมว่าเร่ืองของการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นโครงการต่าง ๆ    
ซ่ึงในเดือนเมษายนมีอยู่หลายโครงการ เราคงต้องมีมาตรการ และส่ือสารออกไปกับทุกหน่วยงาน ท่ีน่าเป็นห่วง
คือในเร่ืองของเงินเดือน รายจ่ายประจํา เนื่องจากตัวรายจ่ายทางสํานักการคลังต้องรับข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีต้องส่งข้อมูลให้ ฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 ทางท่านผู้อํานวยการสํานักการคลังได้มอบหมาย      
ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีประสานงาน โดยเชิญทุกส่วนราชการมาประชุมกําหนดกรอบการทํางานในช่วง
เดือนเมษายน 2556 เพ่ือไม่ให้กระทบในเร่ืองของการทํางาน  
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กองช่าง 

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการดําเนินงานปัจจุบันประมาณ 
50% ขณะนี้อยู่ระหว่าง   งานงวดท่ี 5 จาก 8 งวด 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลน ผลการดําเนินงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มและมัดเหล็ก
โครงสร้างอาคาร 

- โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 
40% 

- โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา ผลการดําเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 20% 
- งานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีนีกํ้าหนดจัดงาน 

ในวันท่ี 5 – 7 เมษายน 2556 โดยได้รับงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 300,000 บาท 
และจากชุมชมสมทบเพ่ิมอีก จํานวน 100,000 บาท 

มติที่ประชุม - เร่ืองการติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง มอบกองช่างประสาน 
  การไฟฟ้าว่าควรจะต้องดําเนินการอย่างไร 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

งานสถานประกอบการและเหตุรําคาญ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอนุญาต 
ระหว่างวันท่ี 1 – 22 ก.พ. 2556 
 * ต่ออายุ  270 ราย 
 * รายใหม่          3 ราย 
 * รวมเงิน           139,885 บาท 

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระหว่างประมาณการรายรับกับ
รายรับจริง (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2555 – 31 ม.ค. 2556) 

ประจําปีงบประมาณ 2555 
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งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 5 เร่ือง 

1. เร่ืองร้องเรียนประจําเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน 3 เร่ือง (แก้ไขแล้ว) 

1.1 กรณีนางวรกมล ป่ินปล้ืมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล รับเร่ืองจากนางสมบูรณ์ สัตยวาส บ้านพัก
อาศัยเลขท่ี 5 ถนนยมจินดา ตําบลท่าประดู่ ว่าได้รับความเดือดร้อนกล่ินควันไฟจากโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 

* เจ้าหน้าท่ีจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองตรวจกระบวนการผลิตและระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ 
พบว่า ผู้ประกอบการได้ติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีได้มาตรฐาน และดูแลทําความสะอาดอยู่เป็นประจํา ส่งผลให้
การบําบัดมลพิษทางอากาศสามารถทํางานได้ดี และเพ่ือให้การแก้ไขเหตุรําคาญเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็น
ธรรม จึงแจ้งต่อผู้ประกอบการว่าควรทําการตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศจากปลายปล่องระบายควัน ซ่ึงหากค่า
การตรวจวัดมีค่าเกินค่ามาตรฐานจะต้องมีการแก้ไข/ปรับปรุง จนกว่าค่ามลพิษจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และจะ
ประสานนัดวันเวลาท่ีจะทําการตรวจวัดต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว  

1.2 กรณีนางสาวบุศยา แซ่เฮ้ง บ้านพักอาศัยเลขท่ี 27/3 ถนนสนามเป้า ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง ว่าได้รับความเดือดร้อนกล่ินเหม็นและเสียงดังจากการประกอบกิจการของร้านรับทําเบาะ  

* เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของร้านทําเบาะ ให้ทาผนังก้ันระหว่างห้องเช่าเพ่ือป้องกันไม่ให้กล่ินไปรบกวน
บ้านข้างเคียง ภายใน 15 วัน ควบคุมเวลาการเปิดป๊ัมลมไม่ให้เกิน 18.00 น. และกิจกรรมท่ีต้องใช้กาวให้ไปใช้
พ้ืนท่ีบริเวณด้านหลังร้านแทน ซ่ึงเจ้าของร้านได้ปฏิบัติตามคําแนะนําเรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว  

1.3 กรณีนางหนูจวน ดวงมาลย์ บ้านพักอาศัยเลขท่ี 096/4 ถนนริมน้ํา ตําบลท่าประดู่ ได้รับความ
เดือดร้อนกล่ินเหม็นจากการปล่อยน้ําเสียของร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา  

* เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของร้าน ห้ามเทน้าล้างภาชนะลงบนพ้ืนดิน และให้ขุดบ่อพักน้ําเสีย จํานวน 1 บ่อ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกล่ินเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง ภายใน 30 วัน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะติดตามผลมารายงานให้
ทราบต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว  

2. เร่ืองร้องเรียนติดตามจากเดือนธันวาคม 55 – มกราคม 56 จํานวน 2 เร่ือง  

2.1 กรณีนายประยุทธ สุขเจริญ บ้านพักอาศัยเลขท่ี 9/2 ถนนทองดี ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง       
จังหวัดระยอง ได้รับความเดือดร้อนกล่ินเหม็นจากการเล้ียงสุนัขและแมวของบ้านข้างเคียง 

* เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวให้ทําความสะอาดกรงสุนัขและแมวทุกวันวันละ 2 คร้ัง 
(เช้า-เย็น) ราดพ้ืนด้วยน้ําจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) และหาวัสดุมาปิดบังท่ีบริเวณช่องลมด้านหลังบ้านเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้กล่ินไปรบกวนบ้านข้างเคียง ซ่ึงเจ้าของบ้านได้ปฏิบัติตามคําแนะนําเรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้ว  

2.2 กรณีนางสาวเกษราภรณ์ ทรายเมืองมา อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 967 - 969 ถนนสุขุมวิท           
ตําบลเชิงเนิน ได้รับความเดือดร้อนกล่ินเหม็นและเสียงดังจากการเล้ียงสุนัขและไก่ของบ้านข้างเคียง (ร้านหยู) 

* เจ้าหน้าท่ีแนะนําเจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านหยูโภชนา ให้หาวัสดุทึบปิดล้อมบริเวณท่ีเล้ียงสุนัข แมว 
และไก่ ส่วนสุนัขท่ีเล้ียงไว้ภายในร้านให้ขังไว้นอกบริเวณท่ีจําหน่ายอาหาร และให้ดูแลและทําความสะอาดกรง
สุนัข แมวและไก่ และบริเวณร้านให้ถูกสุขลักษณะ ซ่ึงเจ้าของบ้านได้ปฏิบัติตามคําแนะนําเรียบร้อยแล้ว และแจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบแล้ว  
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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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กราฟแสดงปริมาณถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวม 
จาก สํานักงานเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

 

กิจกรรมรณรงค์ชุมชน 3R+ (แยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล) 

เจ้าหน้าท่ีจะร่วมกับอาสาสมัคร 3R+ฯ ของแต่ละโซน ออกสํารวจและเชิญชวนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนท่ีคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมแยกถุง สะสมแสตมป์ แลกของรางวัล ซ่ึงกําหนดแผนการลงพ้ืนท่ีสํารวจและ
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวในแต่ละชุมชน ๆ ละ 3 วัน ดังนี้  

โซน A ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง  วันท่ี 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2556 
โซน B ชุมชนสัมฤทธ์ิ   วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ และ 1,4 มีนาคม 2556 
โซน C ชุมชนสองพ่ีน้อง   วันท่ี 5, 6, 8 มีนาคม 2556 
โซน D ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย  วันท่ี 13 - 15 มีนาคม 2556 

- บรรยายเร่ือง “โครงการธนาคารขยะ” โรงเรียนวัดตะพงนอก เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2556 
โดยให้ความรู้ในเร่ือง ประเภทขยะ, การคัดแยกขยะตามหลัก 3R, ขยะรีไซเคิลและฝึกปฏิบัติการทําธนาคารขยะ 

- จัดนิทรรศการกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมในงานวิชาการ “ Learning Style Watkhod” ท่ี โรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม วันท่ี 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แสดงนิทรรศการและกิจกรรม ได้แก่  

1. บอร์ดความรู้เร่ือง”ระบบนิเวศป่าชายเลน”  
2. บอร์ดความรู้เร่ือง “การคัดแยะขยะด้วยหลัก 3R” 
3. บอร์ดความรู้เร่ือง “ ภาวะโลกร้อน” 
4. กิจกรรม “ระบายสีสัตว์และพืชในป่าชายเลน” 
5. กิจกรรม “ เล่นเกมส์และตอบคําถามรับของรางวัล เร่ืองการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R” 



 -17-

- ต้อนรับรับคณะศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ํา 
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่ิงแวดล้อม จํานวน 50 คน 
 

การดําเนินการติดตั้งป้ายบอกทางไปป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ํา 
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งานรักษาความสะอาดและส่ิงปฏิกูล 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยระหว่างเดือนกันยายน –กุมภาพันธ์ 2556 

 

 
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภท 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 
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ปริมาณทรายจากรถกวาดถนนและดูดฝุ่นเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 

 

- ทําท่ีก้ันขยะในแม่น้ําระยอง จํานวน 10 จุด 
* สะพานโขดศรีเมือง 2 ฝ่ัง  จํานวน 4 จุด 
* สะพานต้นมะขาม     จํานวน 3 จุด 
* สะพานหน้าโรงเรียนอนุบาลระยอง   จํานวน 3 จุด 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

โรคติดต่อสําคัญที่เฝ้าระวัง 5 อันดับแรก 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2556 –วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556) 
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จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง จําแนกรายเดือน ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕6 
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕1 - ๒๕๕5) 

 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ในเขตเทศบาลนครระยอง 
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กิจกรรมการป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จํานวน 404 คน  

1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จํานวน 369 คน  
1.2 คัดกรองสุขภาพหน้าสานักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จํานวน 35 คน 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  
2.1 ให้ความรู้โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง , พฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับบริการคัดกรองฯ 

จํานวน 404 คน  
2.2 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 87 คน 

3. สุขภาพจิต  
3.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า จํานวน 404 คน 

 
กิจกรรมให้ความรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

สาธิตการแปรงฟัน การย้อมสีฟัน การล้างมือ และส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสม (โรคอ้วน) 
แก่นักเรียนระดับช้ัน ป.4 - ป. 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวน 368 คน 

ระหว่างวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 
ดังนี้  

1. วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนวัดเกาะกลอย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 103 คน  
2. วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนอารีย์วัฒนา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   จํานวน   89 คน  
3. วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนสมคิดวิทยา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   จํานวน 176 คน 

 

 

 



 -22-

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

- โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เทศบาลนครระยอง  
* ประชุมกิจกรรมต่อเนื่องประจาเดือน อสม. วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลาประชาคม  

เทศบาลนครระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 88.82  
* นิเทศงานในศูนย์ ศสมช. เดือนกุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 4 ศสมช. ดังนี้  

ศสมช. ปากน้ํา 1  
ศสมช. ปากน้ํา 2  
ศสมช. ก้นปึก  
ศสมช. บ้านปากคลอง 

- โครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงาน อสม. ระหว่างวันท่ี 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ จังหวัดชุมพร ,สุราษฎร์ธานี และพังงา จํานวน 200 คน 

- กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จํานวนประชาชนท่ีได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ท้ังหมด จํานวน 111/153 คน/คร้ัง 

1. มารดาหลังคลอด จํานวน 23/44 คน/คร้ัง 
2. เด็กอายุ 0 - 5 ปี  จํานวน 32/52  คน/คร้ัง 
3. ผู้สูงอายุ   จํานวน 30/30  คน/คร้ัง 
4. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  จํานวน 25/26  คน/คร้ัง 
5. ผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน 1/1  คน/คร้ัง 

งานสุขาภิบาลอาหาร 
1. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเป้ือน จํานวน 31 ร้าน 

100 ตัวอย่าง แยกเป็น 
* สารบอแรกซ์    จํานวน   6  ตัวอย่าง 
* สารกันรา    จํานวน 17  ตัวอย่าง 
* สารฟอกขาว    จํานวน   8  ตัวอย่าง 
* สารฟอร์มาลีน    จํานวน 14  ตัวอย่าง 
* ยาฆ่าแมลง    จํานวน 55  ตัวอย่าง  
* น้ําตัวอย่างจากตู้หยอดเหรียญ  จํานวน 20  ตัวอย่าง 

ผลการตรวจอาหาร  
- ไม่พบสารปนเป้ือน จํานวน 99 ตัวอย่าง  
- พบสารปนเป้ือน จํานวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ สารฟอร์มาลีนในหมึกกรอบ ซ่ึงผู้ประกอบการได้แจ้งจะ

เลิกขายและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการขายอีก 

มติที่ประชุม - เร่ืองพบสารปนเป้ือน สารฟอร์มาลีนในหมึกกรอบ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 

2. พัฒนาโรงอาหารสวนศรีเมือง (ศูนย์อาหารต้นแบบ) ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
- ตรวจประเมินมาตรฐานร้านสัปดาห์ละคร้ัง 
- ตีเส้นขาวแสดงขอบเขตร้านให้เห็นชัดเจน 
- ปิดป้ายช่ือร้านในแนวทางเดียวกัน 
- ประสานช่างตรวจสอบระบบบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียท่ีชํารุดเพ่ือทาการแก้ไข ปรับปรุง   

อยู่ระหว่างรอการประมาณการราคา 
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3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจสถานประกอบการจําหน่ายอาหารร้านใหม่ จํานวน 3 ร้าน สนใจและมีความพร้อม 
ในการเข้าร่วมโครงการ CFGT ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 1 ร้าน 

4. การเช่าพ้ืนท่ีสําหรับก่อสร้างตลาดช่ัวคราว บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าสตาร์ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2569 
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซ่ึงจะเร่ิมทําสัญญาเช่าในเดือนเมษายน 2556 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเร่ือง
การปรับพ้ืนท่ีว่าจะดําเนินการอย่างไร 

มติที่ประชุม - มอบกองช่างสํารวจพ้ืนท่ี และเช่ารถเพ่ือทําการบดอัดพ้ืนท่ีให้แน่น โดยให้ดําเนินการโดย   
  เร่งด่วน 

กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล 

1. ผู้มารับบริการ รวมท้ังส้ิน 5,518 ราย จําแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
* คลินิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 3,572 ราย  คิดเป็นร้อยละ 64.74 
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา  จํานวน    508 ราย  คิดเป็นร้อยละ 9.20 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ  จํานวน 1,438 ราย  คิดเป็นร้อยละ 26.06 

2. ผู้มารับบริการ จําแนกตามพ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
* คลินิกชุมชนอบอุ่น  ในเขต 2,214 ราย  นอกเขต 1,358 ราย 
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ํา  ในเขต    486 ราย  นอกเขต 22 ราย 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ  ในเขต 1,350 ราย  นอกเขต 88 ราย 

รวม  ในเขต 4,050 ราย  นอกเขต 1,468 ราย 
คิดเป็นร้อยละ  ในเขต 73.39   นอกเขต 26.61 

3. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทการให้บริการ 
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4. ผู้มารับบริการ จําแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 

แผนภูมิแสดง จํานวนผู้รับบริการ เดือนธันวาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2556 

 

มติที่ประชุม - กรณีต้องส่งผู้ป่วยจากคลินิกชุมชนอบอุ่นไปโรงพยาบาลระยองโดยมีใบ Refer นั้น ให้ส่งหนังสือ    
  แจ้งให้ประชาชนทราบให้ครบทุกครัวเรือน และเพ่ือถือโอกาสประชาสัมพันธ์คลินิก 
  ชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยองด้วยว่ามีบริการอะไรบ้าง พร้อมท้ังแจ้งขั้นตอนของการ Refer  
  ด้วยว่าต้องทําอย่างไรบ้าง และเม่ือใกล้ส้ินปีงบประมาณจะมาสรุปเร่ืองนี้กันอีกคร้ัง 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

- วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมกิจกรรม KIDS CAN DO 2013  
- วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มนักเรียนเทศบาลนครระยอง ผลการแข่งขัน คือ 

* รางวัลชนะเลิศกีฬารวมระดับช้ันปฐมวัย  
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬารวมระดับช้ันประถมศึกษา 
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* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ขบวนพาเหรด 
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กองเชียร์ 

- วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือทํามือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ - ๔ 
กิจกรรม KIDS CAN DO 2013  

- วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา อบรมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ณ โรงเรียนสาธิตนครระยอง 

- วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์มรดกไทย   
หนังใหญ่วัดบ้านดอน 

- วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อสําหรับผู้ปกครองและนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดระยอง 

- วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์  
จากเจ้าหน้าท่ีสํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครระยอง 

- วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ทัศนศึกษา ณ บริษัท BLCP จํากัด  
- วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ปกครองและนักเรียนช้ันปฐมวัยร่วมกิจกรรมปฐมวัยครอบครัวอบอุ่น 
- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครอง รับเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย  

จัดอบรม สสวท. ปฐมวัย หลักสูตร ๒ คร้ังท่ี ๑ ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดระยอง 
- วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕56 ผู้อํานวยการสถานศึกษาและครูกัลยดา ถนอมถิ่น เข้ารับการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สําหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว คร้ังท่ี ๒ ภูมิภาคตะวันออก  
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี  

- วันท่ี ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนทุกระดับช้ันร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

- วันท่ี ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกลุ่ม และพัฒนาแผนธุรกิจ
เบ้ืองต้น” โครงการธนาคารนักเรียนโดยองค์การแพลน 

- วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายปฐมวัยร่วมจัดนิทรรศการกับโรงเรียนเทศบาลบ้านเพ ๑ 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา ได้แก่ มอบทุนการศึกษา ตอบปัญหาวันมาฆบูชา 
- วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
- วันท่ี 23 - 25 กุมภาพันธ์ ๒๕56 ครูบุญชู เสียงเสนาะ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูน

ศักยภาพครูแกนนําปฐมวัย ของสสวท. ด้วยการทําโครงงาน ณ รร.แอมบาสซาเดอร์ กทม.   
- วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายปกครองร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 3/2556 
- วันท่ี ๑ มีนาคม 2556 กิจกรรมปากน้ําสัมพันธ์วันวิชาการ 
- มอบรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมระเบียบวินัยดี กิจกรรมโรงเรียนสะอาด กิจกรรมธนาคาร

ความดี 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มเทศบาลนครระยอง  
 - วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 นํานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 - วันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ลูกเสือ – เนตรนารี เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ วัดหนองหว้า 
 - วันท่ี 1 มีนาคม 2556 งานวิชาการเปิดบ้านปากคลอง คร้ังท่ี 4 
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โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมกิจกรรม KIDS CAN DO 2013  
- วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 กีฬากลุ่มเทศบาล   
- วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 แนะแนว ป.6   
- วันท่ี 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 นิทรรศการวิชาการ   
- วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตักบาตรสร้างบุญเนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ป.2, ป.3  
- วันท่ี 21  22 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการธนาคารนักเรียน  
- วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานบุคลากร   
- วันท่ี 27 กุมภาพันธ์  2556 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 3/2556   
- วันท่ี 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 รับสมัครเด็กอนุบาล 1 ปีการศึกษา  2556  
- วันท่ี 3 มีนาคม 2556 จับฉลากเด็กอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2556  
- ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างร้ัวชายคลอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครระยอง 
ณ สนามกีฬาสวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง 

- วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูร่วมชมงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สํานักการสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครระยอง มาให้ความรู้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโครงการรณรงค์  
ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต 

- วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูสายช้ันอนุบาลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม 
บูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลักสูตร 2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา 

- วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานท่ีศูนย์อาเซียนศึกษา 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี  ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

- วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานสวนเกษตรดาดฟ้า สํานักงานเขตหลักส่ี  
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

- วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนช้ันอนุบาลฟังธรรมะ ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) 
- วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) 
- วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเข้ารับทุนการศึกษา  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ จังหวัดระยอง ณ อาคารห้องสมุดและ 
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 
 

- วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556  
ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรม 1 สายช้ัน 1 ผลิตภัณฑ์ 
- วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อํานวยการกองการศึกษาให้เกียรติร่วมตัดสินการประกวดส่ือของ 

คณะครู  ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต 
- วันท่ี 1 มีนาคม 2556 กิจกรรมวิชาการบูรณาการ (อาเซียนศึกษา) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 - วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 ส่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่ 
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 - วันท่ี 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม KIDS CAN DO ณ ห้องสมุดประชาชน   
สวนศรีเมือง ได้รับรางวัลศิลปะ, ได้รับรางวัลคัดลายมือ และได้รับรางวัลตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
 - วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมกิจกรรมกีฬากลุ่มเทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนร่วมแสดงกิจกรรม KIDS CAN DO ณ ห้องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง 
 - วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ําแนะแนวการศึกษา 
 - วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2556 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ” 
 - วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 - วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนบ้านละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง 
 - วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร คร้ังท่ี 3/2556 ณ บริเวณสวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
 - วันท่ี 4 – 5 มีนาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 
 - กําหนดการรับสมัครนักเรียน ช้ัน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556  
  * วันท่ี 1 – 13 มีนาคม 2556 รับในสมัคร  

* วันท่ี 14 – 18 มีนาคม 2556 รับสมัครนักเรียน 
* วันท่ี 21 มีนาคม 2556 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  
* วันท่ี 23 มีนาคม 2556 สอบคัดเลือกนักเรียน  
* วันท่ี 28 มีนาคม 2556 ประกาศผลสอบ  
* วันท่ี 31 มีนาคม 2556 มอบตัวนักเรียน    

 - วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2556 ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองได้ขอใช้สถานท่ีอาคารวิสุทธิคุณากรของ
โรงเรียนจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อรวมใจไทยสู่ชายแดนใต้ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมเสวนา 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนศาสนาอิสลาม 
ผู้แทนศาสนาพุทธ และฝ่ายส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นตัวแทนจากนักข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มาร่วมพูดคุยเสวนาและ
ตอบคําถามสดจากผู้ฟังทางบ้าน โดยถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรม
ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงมีประชาชนท่ัวไป คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมรับชม รับฟัง 
 -  การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ได้มาขอใช้สถานท่ีอาคารวิสุทธิคุณากรของโรงเรียน และได้
จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการกีฬา และมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาจังหวัดระยองท่ีไปแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีท่านนายอําเภอเป็นประธานในพิธี 
หลังจากนั้นท่านได้เยี่ยมชมห้องเทิดพระเกียรติของโรงเรียน และได้ชมชุดการแสดงของนักเรียนชุด “ผู้ปิดทอง
หลังพระ” ซ่ึงท่านได้รับความประทับใจเป็นอย่างดียิ่ง  
 - กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนช้ัน ม.2 และ ม.3 ซ่ึงเข้าค่ายท่ีค่ายลูกเสือ
ช่ัวคราวของโรงเรียน ตั้งแต่วันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 และวันท่ี 1 มีนาคม 2556  
 - วันท่ี 4 มีนาคม 2556 งานส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และการธํารงไว้ซ่ึงสถาบันหลัก สถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยอง ได้ขอใช้สถานท่ีอาคารวิสุทธิคุณากร       
ของโรงเรียนจัดบรรยายหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขยายผลสู่ประชาชน ซ่ึงบรรยายโดย นายวราวุธ  ป่ินเงิน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้เยี่ยมชมห้องเทิดพระเกียรติของโรงเรียน และไดช้มชุดการแสดงของนักเรียนชุด “ผู้ปิดทองหลังพระ” 

กองสวัสดิการสังคม 
- ตามท่ีประชาชนกลุ่มหนึ่งของชุมชนสัมฤทธ์ิท่ีเข้ามาพบท่านนายกเทศมนตรี เร่ืองโครงการ SML   

และท่านนายกเทศมนตรีได้มอบให้กองสวัสดิการสังคมไปแก้ไขปัญหาเร่ืองนี้  ซ่ึงประธาน SML อยากทํา
โครงการเรือท้องแบนเพ่ือรับประชาชนไปชมป่าชายเลน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอยากสร้างส่ิงท่ีจําเป็นในชุมชนก่อน  
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ซ่ึงได้ขอยุติแล้วคือให้ยกเลิกโครงการเดิม และซ้ือกล้องวงจรปิด และของใช้จําเป็นท่ีต้องใช้ในชุมชน เช่น ถ้วย 
จาน ชาม เพ่ือให้ทางชุมชนได้ยืมใช้กัน ซ่ึงได้ข้อยุติ และทําประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว 
 - ชุมชนข้างอําเภอ-ทางไผ่ มีการประชาคมเลือกตั้งประธาน SML ใหม่ ซ่ึงจะมีการติดตามประเมินผล 
ผลงานท่ีจะทําต่อไป 
 - ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ประชุมเร่ืองของโครงการยาเสพติด เฝ้าระวัง ความเคล่ือนไหว ขณะนี้
สถานการณ์ยังไม่คล่ีคลายลง ซ่ึงยังมีการเสพ และการจําหน่ายท่ีมากอยู่ คดียังไม่ลดลง ซ่ึงได้รับงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 175,000 บาท ให้นําผู้บําบัดฟ้ืนฟู จํานวน 50 คน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
คัดกรองว่าจะมีผู้เข้ามาบําบัดตามเป้าหมายหรือไม่ 
 - วันท่ี 8 มีนาคม 2556 เป็นวันสตรีสากล ซ่ึงทางกองสวัสดิการสังคมจะจัดงานวันสตรีสากล ในช่วงเช้า 
เวลา 08.00 น. มีกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายเก่ียวกับสิทธิสตรี    

สถานธนานุบาล 

ผลการดําเนินงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2556) 

ยอดรับจํานํารวม 2,868 ราย จํานวนเงิน 76,042,200.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,824 ราย จํานวนเงิน 76,473,700.- บาท 
ทรัพย์จํานําคงเหลือ 9,006 ราย จํานวนเงิน 239,147,300.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบ้ียรับจํานํา 2,477,786.25 บาท 
 กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด 224,780.- บาท 
 รวมรายรับ 2,702,566.25 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบ้ีย O.D ธนาคารออมสิน 433,868.61 บาท 
 รายจ่ายประจํา 285,879.26 บาท 
 รวมรายจ่าย 719,747.87 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,982,818.38 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จํานวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 106,220,000.- บาท 
 คงเหลือเงินท่ีใช้หมุนเวียนได้อีก 33,780.000.- บาท 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 - ไม่มี 
  

 (ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 

     ลงช่ือ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
     ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายธนวัฒน์  พ้นช่ัว) 
                                   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
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