
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่9/2556 

วันที่  3  กันยายน  2556 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
4. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัติ กล่อมแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
8. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
9. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11. นางกิ่งแก้ว ถนอมถ่ิน ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
12. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
14. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
16. นางกนกวรรณ            ภาณุทัต แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
17. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
18. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
20. นางพรทิพย์ เวชกามา ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นายชณินทร์ บรรจงอักษร ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
23. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
24. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
25. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝุายบริการสิ่งแวดล้อม 
26. นางสายสุนีย์ วาระสิทธิ์ หัวหน้าฝุายระเบียบและสถิติการคลัง 
27. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
28. นายนที ปลื้มจิตต์ หัวหน้าฝุายช่างสุขาภิบาล 
29. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝุายปูองกันและควบคุมโรค 
30. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา 
31. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน้าฝุายแผนงานและโครงการ 
32. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี     (ไปราชการ) 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี     (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- เรื่องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 ราย 
  1. นางสาวธนภัทร  วงค์อาษา แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม    
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
  2. ว่าที่ร้อยตรีวีรทัต  ปรินายวนิชย์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
  3. นางทศพร  พะวรรัมย์ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย   โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30  สิงหาคม  2556 เป็นต้นไป  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2556 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 8/2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2556 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2556  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการออกแบบแปลนศาลาประชาคม (กองช่าง) 

- กองช่างรายงานว่าอยู่ระหว่างออกแบบแปลน   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลดัเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 301 ,110 บาท  รายจ่าย 125,444.46 บาท   
ยอดเงินสะสมคงเหลือ 555,176.98 บาท  
 - ในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง (แห่งที่ 1) หลังจากได้มีการก่อสร้างที่จอดรถสองแถว 
ขณะนี้ได้มีการตกลงระหว่างผู้ประกอบการเดินรถสองแถว รวมถึงสหกรณ์เดินรถ ว่าใครจะเข้าจอดช่องไหน   
โดยทางงานขนส่งได้จัดท าปูายแขวนไว้แต่ละช่องเพ่ือความชัดเจนในการจอด 

ฝ่ายปกครอง 
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
      1. การจัดการจราจรและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
            - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  

  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - จัดการจราจรและดูแลความเรียบร้อยบริเวณสวนศรีเมือง หน้าส านักงานเทศบาล  
                     คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง  
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล 
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                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า 
                     สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จ านวน 27 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส) ระยอง 
      2. ตักเตือนผู้กระท าความผิด 
                   - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                   - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จ านวน 3  ราย 
  - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน 4 ราย  
                   - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั้งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 20 ครั้ง       
      3. จัดเก็บปูายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 201 แผ่น 
      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 8 แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  1   ราย  
  - ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน -  ราย  
                   - น าขบวนคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานราชการในสังกัด จ านวน 7  ครั้ง  

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        - ระงับอัคคีภัย        7  ครั้ง 
      - งานบริการ       204  ครั้ง 
      - งานกู้ภัยฯ          34  ครั้ง                

- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ควบคุมเหตุวาตภัย และการรั่วไหลของสารเคมี (ฝึกซ้อมแผนอพยพ) 
เทศบาลนครระยอง ประจ าปี 2556 วันอาทิตย์ที่ 4 และวันที่ 5 สิงหาคม 2556  เวลา 10.00 น. 
ณ ชุมชนสองพ่ีน้อง และชุมชนพูนไฉ่ ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ  

- มีคณะศึกษาดูงาน 16  คณะ  จ านวน 1,392  คน เทศบาลสัญจร เขต 4 ครั้งที่ 8/2556 
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณสี่แยกถนนบางจาก (สนามบินเล็ก)  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
จ านวน 3 ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนมุสลิม-ปากคลอง, ชุมชนสนามเปูา และชุมชนบางจาก 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                       - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                              - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                            - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                   1 คน 
- ลูกจ้างประจ าลาออก                                                                        1 คน 
- ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต                          - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                    2 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                            10 คน 
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- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                             - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหาร)           - คน 
- แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                          - คน 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล            143 คน 
     * ลูกจ้างประจ า                  39 คน 
     * พนักงานจ้างทั่วไป           275 คน 
     * พนักงานจ้างตามภารกิจ    149 คน 
                         รวม          606 คน 

อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)      
     * พนักงานครูเทศบาล               259 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               4 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         25 คน 
                         รวม                288 คน 

รวมทั้งสิ้น    894   คน      

- โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 3)  ในวันศุกร์ที่  2 สิงหาคม  2556 ณ วัดตรีรัตนาราม อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 
 

 
รายงานการท าบัตร 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 
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 - ส าหรับการรณรงค์ให้ประชาชน/ ผู้ประกอบการ/ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม/ในเขต จังหวัด
ระยอง ในการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านและโอนทะเบียนรถยนต์มาจดทะเบียนในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นนโยบาย
ของท่านนายกเทศมนตรีในการเพิ่มเงินจัดสรรรายหัวจากรัฐบาลกลาง และเรื่องการจัดสรรภาษีล้อเลื่อนที่จะ
ได้รับในอนาคต ทางส านักปลัดเทศบาลได้ทยอยจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือเทศบาลในจังหวัดและโรงงาน
อุตสาหกรรมแล้ว ในส่วนผู้ประกอบการในเขตเทศบาลได้ท าหนังสือขอข้อมูลจากส านักการคลังและส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ในส่วนการประชาสัมพันธ์จะได้สรุปข้อมูล      
ขอความร่วมมือกองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางต่อไป 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
1. ให้บริการ การตรวจซ่อมระบบงานคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ครั้ง 3 เรื่อง 
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  40 ครั้ง 40 เรื่อง 
3. สรุปการใช้งานโปรแกรมปูองกันไวรัส Panda  จ านวน 1 ครั้ง  
4. ให้บริการจัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ  จ านวน 5 เรื่อง 
5. ให้บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ณ จอประชาสัมพันธ์ จ านวน 7 เรื่อง 
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ฝ่ายนิติการ 
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดวันแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1 สอบสวนข้อเท็จจริง 
1.1 เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ  DEE 
บริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
พลังงาน 

 
อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร 

   

 1.2 เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที      
ฟอร์ทั่ม ขายแบบประกวดราคาก่อนวันที่
ได้รับเอกสารประกวดราคาตัวจริง 

อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร     

 1.3 พนักงานเทศบาลถูกสอบสวนกรณี
เทศบาลจอมพลฯ น าเงินงบประมาณไป
ก่อสร้างอาคารในที่ดินเอกชน 

อยู่ในระหว่างการสรุปส านวนการสอบสวน     

 1.4 เครื่องคอมเพรสเซอร์โรงรับจ าน า
สูญหาย 

สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด  
ทางละเมิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
แจ้งนายสมคิดชดใช้ค่าเสียหาย  

    

 1.5 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ขับขี่รถจักรยนต์
คว่ า บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้ว ได้สอบปากค า 1 ปาก  
เหลือสอบปากค า 3 ปาก 

    

 1.6 พนักงานปูองกันได้ขับรถบรรทุก   
น้ าฯ ทะเบียน 82-1791 เฉี่ยวชนรถ
กระบะ ทะเบียน กง-1101 ระยอง 

อยู่ในระหว่างคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง รวบรวมหลักฐาน 

    

 1.7 สายไฟฟูาบริเวณหลุมฝังกลบขยะ
มูลฝอยสูญหาย 

ได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง 
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

   

 1.8 การท าบัตรประชาชน รายนางสมใจ         
สุขส าราญ 

อยู่ในระหว่างสรุปส านวน     

 1.9 การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซม
รถของหจก.ซันลุยและอู่จ าเนียน การช่าง 

สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อย
แล้ว มีมูลวินัย อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง 

    

 1.10 พฤติกรรมการมาปฏิบัติงานและ
การหยุดงาน รายนายธีรนิติ             
ศรีไผทสมันต์ 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐาน 

    

2. สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
2.1 การมาปฏิบัติราชการของนาย
ประกอบ   ยมจินดา 

 
อยู่ในระหว่างคณะกรรมการสอบสวนฯ 
สอบพยานเพิ่มเติมอีก 1 ปาก 
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3 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
3.1 นายฉัตรชัย  ชาติสุวรรณ          
ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี (ยาบ้า) 

 
ก.ท.จ.ระยอง มีมติให้ไล่ออก อยู่ระหว่าง
ท าหนังสือแจ้งนายฉัตรชัยฯ 

    

 3.2 นายสมปราชญ์ ปูอมสูง            
ถูกพนักงานสอบสวนจับคดียาเสพติด     
(ยาไอซ)์ 

ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการ    
ไว้ก่อน อยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้ง       
นายสมปราชญ์ 

    

 3.3 นายกิตติศักดิ์ คณาวิวัฒน์        
ขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน     
โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ก.ท.จ.ระยอง มีมติให้ไล่ออก อยู่ระหว่าง
ท าหนังสือแจ้งนายกิตติศักดิ์ฯ 

    

4 สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด 
4.1 เครื่องยนต์เรือสูญหาย          
จ านวน 1 เครื่อง 

 
อยู่ระหว่างท าหนังสือแจ้ง
กระทรวงการคลัง,กระทรวงมหาดไทย, 
จังหวัด 

    

5 คดีแพ่งเทศบาลเป็นโจทก์ 
5.1 คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

  
อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคาร
ต่างๆ, สนง.ที่ดิน,การไฟฟูา, ประปา, 
องค์การโทรศัพท์เพ่ือสืบหาทรัพย์ของ  
นายจิรเดชฯ และนางวาสนาฯ 

    

 5.2 คดีนายสราวุธ สมานะ (รถชนเสา
ไฟฟูา) 

อยู่ระหว่างรอหมายบังคับคดีจากศาล
จังหวัดระยอง 

    

 5.3 คดีนายวัชระ คึมยะราช (รถชนเสา
ไฟฟูา) 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ศาล
จังหวัดระยอง ได้ออกหมายบังคับคดี    
อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคาร   
ต่าง ๆ , ส านักงานที่ดิน, การไฟฟูา, 
ประปา, องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหา
ทรัพย์ของนายวัชระฯ 

    

  5.4 คดีบอลลูนระเบิด เมื่อวันที่ 25 เม.ย.56 ศาลจ.ระยองนัดชี้
สองสถาน ปรากฏว่า บริษัท เจ้าพระยา
ประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายโดย
อ้างว่าไม่เข้าข้อความรับผิดของกรมธรรม์
ประกันภัย ศาลจ.ระยองจึงก าหนด
ประเด็นว่าบริษัท เจ้าพระยาฯจะต้องรับ
ผิดหรือไม่ และถ้ารับผิด รับผิดเท่าใด    
ซึ่งศาลจ.ระยองนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 
1,2,3 ต.ค.56 
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5 คดีแพ่งเทศบาลเป็นจ าเลย 
5.5 คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู(บริเวณ
ถนนท่าบรรทุก) 

-ศาลนัดฟังค าพิพากษา วันที่ 20 พ.ย.55 
เวลา 09.00 น. พิพากษาว่า
พยานหลักฐานนายธีระศักดิ์  อินทนู ที่ 1 
กับพวกรวม 8 คน ไม่อาจรับฟังได้ว่า ได้
ครอบครองในที่พิพาทมาก่อนวันที่  1 
ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็นวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว และถือว่า
เป็นที่ดินของรัฐ การเข้ายึดถือครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นการต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา 9 นายธีระศักดิ์ 
อินทนู ที่ 1 กับพวก 8 คน จึงไม่มีสิทธิอ้าง
การครอบครองที่ผิดกฎหมายยันต่อรัฐได้ 
ค าพิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้ว ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
,นายธีระศักดิ์ฯ ยื่นฎีกา, อยู่ในระหว่าง  
ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการยื่น  
แก้ฎีกา คัดค้านค าร้องขอด าเนินคดีในชั้น
ฎีกาอย่างคนอนาถา และคัดค้านค าร้อง  
ขอทุเลาการบังคับ 

    

  5.6 คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูอง
เทศบาลเรื่องละเมิดที่ดิน                
(ข้างแหลมทอง) 

อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลาการ
บังคับคดี (ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นทาง
ภารจ ายอม, ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็น
ทางสาธารณะ โจทก์ฎีกา) 

    

  6. คดีปกครอง 
6.1 คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1  
กับพวก  
รวม 167 คน ที่ทิ้งขยะบริเวณน้ าคอก 

 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 
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  6.2 คดีนางสมทรง  ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) 
 

ศาลปกครองจังหวัดระยองได้มีค าพิพากษา
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2556 ว่าการท่ีเทศบาล
ไม่มีค าสั่งให้เจ้าของที่ดินรื้อถอนก าแพง
และกองที่ดินออกจากซอยพิพาทเพ่ือให้
ถนนพิพาทใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ   
เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย    
เมื่อวันที่ 18 เม.ย.56 เทศบาลยื่นอุทธรณ์
คัดค้านค าพิพากษาของศาลปกครอง 
เนื่องจากถนนที่พิพาทเป็นถนนส่วนบุคคล 
และอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 12021 เลขที่
ดิน 2067 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง    
เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสะอ้ิง ปานงาน   
และไม่มีหลักฐานการอุทิศที่ดินดังกล่าว
เป็นทางสาธารณประโยชน์ เทศบาลจึงไม่
สามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินได้ จึงไม่
ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
และเม่ือวันที่ 26 เม.ย.56 เทศบาลได้ยื่น
อุทธรณ์ค าพิพากษาเรียบร้อยแล้ว 

    

  6.3 คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา 
(ตลาดวัดลุ่ม) 

คดีนี้ ศาลปกครองระยองแจ้งให้เทศบาล
นครระยอง จัดท าค าให้การเพิ่มเติม 
เทศบาลฯ ได้ท าค าชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
ระยอง 

    

  6.4 นางวรรณา  ตันเต่งผล (ตลาดแม่
แดง) 

ท าหนังสือรายงานการด าเนินการตลาด  
แม่แดง(ตลาดเทศบาล 4)  ไปยัง      
ส านักบังคับคดีปกครอง ศาลปกครองแล้ว 

    

  6.5 การตรวจสอบการเพิกถอนการออก
โฉนดที่ดินบริเวณ ถนนราษฎร์บ ารุง   
ซอย 15 
 

เทศบาลได้ยื่นหนังสือออก น.ส.ล.อยู่
ระหว่างการปิดประกาศของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดระยอง ว่ามีผู้คัดค้านการออก 
น.ส.ล.หรือไม ่

    

  6.6 การบุกรุกที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากน้ า ได้แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว     
อยู่ในระหว่างการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 
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  6.7 การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณ     
โขดศาลเจ้า 

ได้ท าบันทึกแจ้งกองช่างท าปูายติดตั้งพื้นท่ี
อาณาเขต และออกหนังสือ น.ส.ล. อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการของ  กองช่าง 

    

  7. คดีอาญา 
7.1 นางพะนอจิตต์ หรือขาว จ าเลย   
(ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา,ไม่ย้ายออก
จากที่ร้านครัวลุง) 

 
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.56 ได้น าพนักงาน
สอบสวนจับกุมนางพะนอจิตต์  หรือขาว 
จ าเลย 

    

 
- งานจัดท างบประมาณ ซึ่งงบประมาณประจ าปี 2557 ได้รวบรวมประมาณการของกองช่างเรียบร้อยแล้ว 

ส่งให้จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ส่วนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จ านวน 41,695,100 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าญัตติ เพื่อน าเรียนท่านนายกเทศมนตรีลงนาม 
รวมทั้งญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  จ านวน 5,420,000 บาท  ญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และจะรวบรวมส่งให้ส านักปลัดเทศบาลเพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  
ที่จะประชุมในวันที่ 9 กันยายน 2556  

- ขณะนี้ทางฝุายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน อยู่ระหว่างเตรียมร่างเรื่องของตราเทศบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องของผังเมือง ในขั้นตอนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ ทางเว็บไซด์ ออกข่าว
ทางเคเบิลทีวี เพ่ือให้ประชาชนสามารถส่งข้อคิดเห็นมาได้  โดยให้ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงความคิดเห็น   
ได้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 และจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดน าเสนอผู้บริหารทราบ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจร่างได้ตรวจสอบ เพื่อน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต่อไป  

ส านักการคลัง 
1. รายงานสถานะด้านการเงินการคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2556 
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2. มาตรการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท 

* หนังสือจังหวัด ที ่รย 0023.5/ว3112 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 แจ้งก าหนดมาตรการเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

* สืบเนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 
ปรากฏว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้อง  

1. ค่าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม “หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตาม
มาตรฐาน ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรองรุ่นที่ 2” จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 เนื่องจาก 

* ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมาย
มหาชนที่ ก.ศป.รับรอง เป็นคุณสมบัติในการที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง 

* ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร 
หลักสูตรดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ จึงไม่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ 

2. การจ่ายเงินงบประมาณจัดซื้อของที่ระลึกให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงานในพิธีเปิดอาคารส านักงาน  
โดยมีการเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อร่มและเหรียญพระพิษเนศสามกษัตริย์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 2,000 คน  
ความเห็นของ สตง.  

การเบิกจ่ายดังกล่าวมีลักษณะที่เกินความจ าเป็นต่อการจัดงาน ซึ่งถ้าไม่มีการแจกของที่ระลึก          
การจัดงานดังกล่าวก็สามารถเกิดขึ้นได้และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

3. การจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเสื้อสงกรานต์ จ านวน 450 ตัว ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 67,500 บาท 
เพ่ือแจกให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่และผู้ร่วมงาน  
ความเห็นของ สตง. 

การเบิกจ่ายดังกล่าวมีลักษณะฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของ 
มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท.                
และหนังสือ มท.0808.4/ว 3722  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
จากเหตุข้อทักท้วงของ สตง. 

กระทรวงมหาดไทย จึงได้ก าหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ อปท. ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

1.1 จะต้องเป็นหลักสูตรหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1.2 มีช่วงเวลาจัดที่แน่นอน 
1.3 ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
2.1 ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็น 
2.2 เพ่ือให้งานลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
2.3 ไม่มีลักษณะเป็นการฟุุมเฟือย 

เช่น การซื้อเสื้อแจกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้มาร่วมงาน 
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2.4 การด าเนินการจัดงานต่าง ๆ ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่หรือมีกฎหมายให้อ านาจ 
และต้องก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการไว้ในโครงการจัดงาน 

2.5 กิจกรรมจะต้องเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนที่ให้ประโยชน์หรืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หากไมด่ าเนินการกิจกรรม 
ดังกล่าวจะท าให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 - เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2556 ปรากฏว่าที่ผ่านมาในการตรวจสอบพัสดุของเทศบาล        
ซึ่งพยายามจะล้างให้หมด แต่ปรากฏว่าสิบกว่าปียังล้างไม่หมด คือทุกปีจะมีในบัญชีแต่ไม่มีของ จึงขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานว่าส าหรับปี 2556 ที่จะตรวจขอให้เป็นที่มีของจริง ๆ เพราะว่าจะเป็นปัญหาเวลาไป
จ าหน่าย ซึ่งปรากฏว่าเวลาไปประเมินราคากับเป็นอีกราคาหนึ่ง และมีของอยู่นิดเดียว ซึ่งมีอีกรายการหนึ่ง
รายงานมาว่าของนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้แล้ว แต่พอระยะหนึ่งมีบันทึกมาว่าจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งท าให้เป็นปัญหาต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ขอให้ของที่จะจ าหน่ายนั้นต้องให้มีตัวตน เนื่องจากเรามี
สถานที่เก็บแล้วท าให้สามารถท างานได้สะดวกขึ้น เนื่องจากว่าตามระเบียบเรื่องของการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
นั้นหากกรณีที่ของไม่มีจริง ๆ จะต้องสอบข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ และของที่ซื้อมาเม่ือ 1 – 2 ปี     
และจะจ าหน่ายให้ดูด้วยว่าสมควรจ าหน่ายแล้วหรือยัง เพราะว่าในปีหน้าเราจะมีสถานที่เก็บแล้ว 
 - เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้มีการขายทอดตลาด โดยประมูลด้วยวาจาจากทรัพย์สินของเทศบาลปี 2555 
จ านวนทั้งหมด 11 รายการ โดยราคาประมูลตั้งต้นอยู่ที่ประมาณแปดแสนเศษ ซึ่งประมูลไปได้ประมาณ      
สองล้านบาทเศษ โดยมีการเข้าลงทะเบียนประมูลทั้งหมด 96 ราย และมีแข่งขันราคากันพอสมควร ถึงแม้ว่าจะ
บรรลุผลไปด้วยดี แต่การประมูลครั้งนี้มีอุปสรรคมีข้อจ ากัดและมีเรื่องทึ่ต้องเรียนรู้พอสมควร  ส่วนในเรื่องของ
พัสดุที่เสื่อมสภาพในระหว่างรอการประมูล และสูญหายไปมีพอสมควร ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างท่ี
คาดการณ์ไว้  ซึ่งคาดว่าในปีต่อไปที่จะมีสถานที่เก็บพัสดุแล้ว รถยนต์ที่ไปจ าหน่ายก็คงไปเก็บได้ดีขึ้น และจะ
ปูองกันการสูญหาย และเสื่อมสภาพไปได้ดีข้ึน แต่มีบางรายการที่พยายามท าความเข้าใจกับบางหน่วยงานแล้ว 
ส าหรับครุภัณฑ์บางอย่างที่ตีราคาแล้วและจะจ าหน่าย ปรากฏว่าไม่ยอมส่งของให้ ซึ่งเป็นปัญหาว่าเวลาประมูล 
ราคาถูกตีไปแล้วแต่ไม่มีการประมูล ซึ่งได้แก้ไขปัญหาไปได้โดยรายงานขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีด้วยวาจาไว้ 
คือไม่อยากให้เกิดปัญหาเช่นนี้ไปปีต่อ ๆ ไป ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และคงต้องวางวิธีการปฏิบัติไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 - เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้เราได้รับเอกสารงานก่อสร้างทั้งหมดของปี 2556 แล้ว อยู่ระหว่างที่จะ
ด าเนินการในส่วนที่เหลือ ประมาณ 6 – 7 งาน ส่วนรายงานที่ยกเลิกไปครั้งที่หนึ่ง คือ คลองเอไอเอ และรางระบายน้ า
โรงเรียนวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาคนที่สองอยู่ ซึ่งคลองเอไอเอจะยื่นเอกสารในวันที่ 5 
กันยายน 2556 นี้ และโรงเจซึ่งก าลังจะท าครั้งที่สองอยู่ เปูาหมายคิดว่า 30 กันยายน 2556 นี้ ในขบวนการ
จัดหาจะด าเนินการไปให้หมด ส่วนการท าสัญญาอยู่ที่จังหวัดว่าจะท าทันหรือไม่ และในส่วนของที่จัดหาแล้ว
ยังคงต้องรอการท าสัญญาอยู่ คือ โปรแกรมของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน  2 โปรแกรม  และ CCTV   
ได้ประสานกับทางจังหวัดแล้ว ซึ่งได้ประชุมเรียบร้อยแล้วแต่รอเอกสารมา เมื่อเอกสารเสร็จจึงจะเรียกลงนาม 
และจะมีงานก่อสร้างอีก 2 งาน คือ งานสแตนเลสของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง เนื่องจากยื่นราคาต่ า
กว่าราคากลาง 19 เปอร์เซ็นต์เศษ ซึ่งตามหนังสือสั่งการส านักการคลังส่งเรื่องไปทางคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางพิจารณาเสนอความเห็นประกอบให้ท่านนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติซื้อ อนุมัติจ้าง และในส่วนของซื้อ
วัสดุไฟฟูาวิทยุจ านวนหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท เนื่องจากมีหนังสือข้อร้องเรียน ขณะนี้เปิดซองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง
กองช่างต้องเร่งตอบหนังสือตัวนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ทางส านักการคลังจะเร่งด าเนินให้ เพราะว่าวัสดุหาก
ไม่ก่อหนี้จะกันเงินไม่ได้ เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ควรจะรีบด าเนินการในเรื่องของเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้เสร็จเรียบร้อย  
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 - เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการประชุมเรื่องการจัดท าแผนพัสดุปี 57 ในเรื่องของการตรวจสอบ ผด.1    
และวิเคราะห์ มีอยู่หนึ่งรายการที่จะน าหารือในที่ประชุม คือ รายการก่อสร้างตลาดแม่แดง ในแผนได้ก าหนดไว้
ให้ด าเนินการจัดท าแผนในเดือนพฤษภาคม 2557 แต่มีข้อสงสัยว่าหากเดือนพฤษภาคม 2557 อย่างเร็วน่าจะ
ได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนมิถุนายน 2557 หรือเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งต้องด าเนินการก่อสร้างอีกเป็นปี    
จะมีผลกระทบต่อในเรื่องของเปูาหมายการย  ายตลาดหรือไม่ เพราะจากที่ได้ประชุมกับท่านนายกเทศมนตรีครั้ง
หลังสุดได้คุยกันไว้ว่าในต้นปี 2557 ในช่วงเดือนตุลาคมจะส่งเรื่องมาจัดหาผู้รับจ้าง อยากให้พิจารณาตรงนี้ด้วย
ว่าจะมีการปรับแผนให้รวดเร็วขึ้นหรือไม่ 

มติที่ประชุม - ให้กองช่างเร่งด าเนินการส่ง ประมาณการราคา แบบแปลน ให้ส านักการคลังให้แล้วเสร็จ          
                      ภายในเดอืนกันยายน 2556 เพื่อส านักการคลังจะได้ประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป 

 - วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. เชิญหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีท างานด้านพัสดุ
ของทุกส่วนราชการ  รวมของสถานศึกษาด้วย เพ่ือประชุมซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์การเปิดเผย
ราคากลาง ตาม พ.ร.บ.ปูองกันการทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต่อเนื่องมากับการที่ได้ซักซ้อมในเรื่องของการก าหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ค้า ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันการทุจริต ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ 
และมีความจ าเป็นที่ทุกส่วนราชการจะต้องเข้าใจ และคนที่มีหน้าที่ปฏิบัติต้องเรียนรู้ในขบวนการตั้งแต่การ
ก าหนดข้อก าหนดงานไล่ไปจนถึงการจัดหา และการท าสัญญาซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะเรื่องของการจัดหา  
โดยจะมีวิธีการปฏิบัติที่ละเอียดมาก ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการต่อเนื่องไปอีก และทางส านักการคลังได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจากท่านผู้บริหาร ให้จัดอบรมในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในวันที่ 18 กันยายน 2556 ขณะนี้ได้รายชื่อ
และออกค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 

กองช่าง 

- โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซอยแยกหลังธนาคารกรุงเทพ ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 100 % 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

- โครงการก่อสร้างซอยแยกศาลาท่าเกตุ ผลการด าเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 100 % 
- โครงการก่อสร้างถนนซอยเรืองโชติ ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 100 % อยู่ระหว่างรอตรวจ

รับการจ้าง  
- โครงการก่อสร้างถนนบางจาก ซอย 2/1  ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 100% อยู่ระหว่างรอ

ตรวจรับการจ้าง  
- โครงการก่อสร้างกนนราษฎร์บ ารุง แยกซอย 1  ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 60 % 
- โครงการก่อสร้างซอยแยกอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก  ผลการด าเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 60 % 
- โครงการปรับปรุงเกาะกลาง  ผลการด าเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 50 % 
- โครงการก่อสร้างตลาดชั่วคราว ผลการด าเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 100 % 
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ 

ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๕ –31 ก.ค. ๕6) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

 
 

- งานส ารวจสถานประกอบการประเภทจ าหน่ายอาหารกรณีการติดตั้งบ่อดักไขมัน/ถังดักไขมัน 
บริเวณท่ีท าการส ารวจ : ถนนอารีย์ราษฎร์/ริมน้ า/สุขุมวิท/ยมจินดา/พจนกร/ราษฎร์บารุง/เลียบชายฝั่ง 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2556 จ านวน 27 ร้าน  พบมีใบอนุญาต 15 ร้าน และไม่มีใบอนุญาต 12 ร้าน 
พบมีบ่อ/ถังดักไขมัน 4 ร้าน (ติดริมน้ าทั้ง 4 ร้าน) และไม่มีบ่อ/ถังดักไขมัน 23 ร้าน (ติดริมน้ า 5 ร้าน) 
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แนะน าวิธีการจัดการน้ าเสีย/ ของเสียเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการทราบ  พร้อมแนะน าให้ติดตั้ง ถังดักไขมันเพิ่มเติม  
โดยแจ้งเจ้าของด าเนินการขอใบอนุญาต  และอยู่ระหว่าง ด าเนินการออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบถึง
การประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมต่อไป 

- งานแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2556 จ านวน 5 เรื่อง 
1. เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน 5 เรื่อง (ตรวจสอบและแนะน าแล้ว) 

1) กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากขยะและมูลไก่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  อีกท้ังมีการมุงหลังคามา
ติดกับบ้านที่เดือดร้อน (เลขที่ 119/6 และ 119/๕) บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส ท าให้เวลาที่ ฝนตกน้ าจะ
ไหลเข้าไปยังบ้านดังกล่าว 

* จากข้อเท็จจริงที่ตรวจพบผู้ถูกร้องได้ท าความสะอาด/เก็บของบริเวณด้านหลังของอาคาร      
เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีกลิ่นเหม็นตามค าร้อง เจ้าหน้าที่จึงก าชับให้ผู้ถูกร้องดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีเลี้ยงไก่
ทุกวัน เพ่ือไม่ให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบแล้ว จึงท าให้เหตุร าคาญยุติลง 

* ส่วนกรณีความเดือดร้อนจากการมุงหลังคา ส านักปลัดเทศบาล ได้ส่งเรื่องให้กองช่างด าเนินการต่อไปแล้ว 
2) กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเครื่องจักรของผู้รับเหมาทางานก่อสร้างบริเวณแยก     

ราษฎร์บ ารุง ซอย 8 ตรงข้ามโรงเบียร์ระยอง ท างานเสียงดังมาก ตั้งแต่ 8.00 –19.00 น. 
* เจ้าหน้าที่ร่วมกับกองช่างตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่า เป็นที่ตั้งส านักงานขายของโครงการ chill 

condo ซึ่งการก่อสร้างส านักงานขายดังกล่าวเป็นเหตุของเสียงดังที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  แต่ขณะ
ตรวจสอบส านักงานดังกล่าวได้สร้างเสร็จแล้ว จึงท าให้เหตุร าคาญยุติลง และแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว และส าเนาเรื่อง
ให้กองช่างทราบเพื่อก าชับผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง  
และส าเนาเรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลนครระยอง เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

3) กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเทน้ าล้างปลาสดลงบนพื้นถนนของบ้านพักอาศัย
ข้างเคียง บริเวณปากซอย 

* เจ้าหน้าที่พบการเทน้ าล้างปลาสดลงบนพื้นผิวถนนจริง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นคาวรบกวน         
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้ จึงแนะน าให้ผู้ถูกร้องย้ายบริเวณล้างปลาทูสด ไปบริเวณหลังบ้านเช่าที่มีทางระบายน้ า       
เพ่ือปูองกันน้ าขังบริเวณพื้นผิวถนนทันที และให้ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ (EM) ในการท าความสะอาดพ้ืนและเทลงท่อ
ระบายน้ าทุกครั้งที่มีการล้างท าความสะอาดพ้ืน พร้อมเทลงท่อระบายน้ าทุกครั้งที่มีการล้างท าความสะอาด   
และจากการติดตาม ผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการด าเนินการให้  
ผู้ร้องทราบแล้ว จึงท าให้เหตุร าคาญยุติลง 

4) กรณีนายสมนึก ผึ่งแผ่ ได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุุนละออง เสียงดัง ทิ้งขยะไม่เป็นที่และมีกลิ่นจาก
การประกอบกิจการของโรงงานวงศ์เทียนชัย-วงศ์รุ่งเรือง บริเวณซอยรุ่งเรือง  

* จากการตรวจสอบ พบว่าบริเวณท่ีถูกร้องเรียนมีการติดตั้งปั๊มลมไว้ภายนอกอาคาร (โกดัง) เพ่ือใช้เปุา
ลมท าความสะอาดพาเลทและถุงบรรจุปุ๋ย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ เจ้าหน้าที ่    
จึงแนะน าให้ย้ายบริเวณท่ีเปุาลมเข้าไปภายในอาคาร และจากการติดตามพบว่า เจ้าของสถานประกอบการได้
ปฏิบัติตามค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 

5) กรณี สสจ.ระยอง ขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการโยน
ชิ้นส่วนรถยนต์ และการเคาะ ปะผุ รถยนต์ของอู่สมปองการช่างเกิดเสียงดังมากทุกวัน 

* วันที่ 19, 20 และ 26 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากผู้พักอาศัยใกล้เคียง       
จ านวน 7 ราย สรุปได้ว่า ไม่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากอู่ดังกล่าว 

* วันที่ 23 สิงหาคม 2556  ได้รับแจ้งจากเจ้าของว่าจะดาเนินการปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวให้เป็น
ห้องรับรองลูกค้าและส่วนจัดประกอบรถยนต์ซึ่งไม่มีการใช้เสียง ส าหรับการเก็บซากอะไหล่จะท าห้องเก็บ
รวบรวมด้านใน 
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ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

แผนภูมิแสดงปริมาณขยะท่ีสามารถคัดแยกได้ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2556 

 

 

 

ปริมาณขยะอินทรีย์ท่ีชุนชนเก็บรวบรวมได้ 
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ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้ 

 

 

 

ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้ 
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น้ าหนักขยะอันตรายท่ีเก็บรวบรวมได้ (ตัน) 

 

 

ปริมาณขยะอันตรายท่ีเก็บรวบรวมได้ (ชิ้น) 

 

ปริมาณขยะติดเชื้อท่ีเก็บรวบรวม จากสถานพยาบาลคลินิก (ตัน) 
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กราฟแสดงปริมาณถุงพลาสติกที่เก็บรวบรวมจาก ส านักงานเทศบาลนครระยอง 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2556 

 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 3 R+ แยกขยะลดโลกร้อน (ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) ซ่ึงเมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลนครระยอง โดยการน าของ นายธนิต 
อังควินิจวงศ์  รองนายกเทศมนตรีฯ  ร่วมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ              
และอาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน รวมทั้งสิ้น 130 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดก าแพงเพชร    
และจังหวัดตาก ซึ่งกิจกรรมฯ ในครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  อาสาสมัคร 3R+ แยกขยะลดโลกร้อน  ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ  และการจัดการสิ่งแวดล้อมกับเทศบาลอ่ืน  ๆ จุดประกาย
ความคิดในการ ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่  ๆ ที่สร้างสรรค์  และสามารถน าความรู้จากการศึกษา      
ดูงานมาปรับประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่เทศบาลนครระยองต่อไป โดยเพิ่มจุดรองรับขยะอันตราย จ านวน 10 จุด       
โดยได้ลงพ้ืนที่ชี้แจงและขอความร่วมมือ ไปยัง ร้านค้า/ร้านสะดวกซ้ือตามชุมชนต่าง ๆ จ านวน 10 จุด และมอบ
ภาชนะรองรับขยะอันตรายที่ละ 1 ชุด ดังนี้ 

1. ร้านขุนไกร ถ.สมุทรคงคา ชุมชนสัมฤทธิ์ 
2. 7-eleven ข้างอ าเภอชุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่ 
3. ร้านข้าวแกง ชุมชนสนามเปูา 
4. เทศบาลนครระยองชุมชนสะพานราษฎร์ 
5. ตลาดเทศบันเทิงชุมชนปุาประดู่ 2 
6. ร้านค้าปากซอยเสรี 3 ชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย 
7. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ ชุมชนตากสินฯ 
8. เฟรชมาร์ท ชุมชนริมน้า-ท่าเกต ุ
9. ร้านข้าวแกง (ปูาสารวม) ชุมชนเนินพระ 
10. ไทเกอร์มาร์ท (ปั้มเอสโซ่) ชุมชนตากสินฯ 
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 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และหน่วยงานที่มาร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาด้านปุาชายเลน 
ซึ่งในวันที่ 4 สิงหาคม 2556 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 20 คน มาศึกษาดูงานด้านปุาชายเลน 
และการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ของกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ าระยองและปุาชายเลน 

- วันที่ 7 สิงหาคม 2556 คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  จ านวน 300 คน       
ท ากิจกรรมฐานการเรียนรู้และรับฟังการบรรยายเรื่องประวัติพระเจดีย์กลาง น้ าและระบบนิเวศปุาชายเลน         
ที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า 

- วันที่ 7 สิงหาคม 2556 บริษัท จีสตีล จ ากัด (มหาชน) น าโดยคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล  
ประธานกรรมการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดกิจกรรมรักษ์ปุาชายเลน  ที่บริเวณหอชมวิวปุาชายเลน  
โซน 1 

- วันที่ 17 สิงหาคม 2556 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  แผนกช่างเครื่องมือวัด  จ านวน 20 คน 
มาร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ ท าคอนโดปู ที่ปุาชายเลนบริเวณพระเจดีย์กลางน้ า 

- วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ต้อนรับคณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านราหุล จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 
100 คน มาศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน  ที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา  พระเจดีย์กลางน้ าและหอชมวิว  ปุาชายเลน 
โซน 1  

- วันที่ 24 สิงหาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม  จ านวน 100 คน มาท ากิจกรรม  
จิตอาสา ที่บริเวณบริเวณหอชมวิว  ปุาชายเลน โซน 1 ได้แก่ ปล่อยพันธุ์หอยพอก  เก็บขยะ ปลูกต้นโกงกาง  
จ านวน 100 ต้น 

- วันที่ 25 สิงหาคม 2556 นักเรียนระยองวิทยาคมปาก น้ า จ านวน 25 คน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์โดยเก็บขยะในปุาชายเลน 
 - กิจกรรมหลังบ้านน่ามองแม่น้ าระยองสะอาดตา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 นายกเทศมนตรีนคร
ระยองได้มอบรางวัลเพื่อเป็นก าลังใจในการพัฒนา หลังบ้านที่ผ่านการคัดเลือก “กิจกรรมหลังบ้านน่ามองแม่น้ า
ระยองสะอาดตา” ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   นางจ าเนียร  มุกดาสนิท (ชุมชนสะพานราษฎร์) บ้านเลขท่ี 147   
                                                ถนนยมจินดา ต าบลท่าประดู่ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายสุริยะ  กุลละวณิชย์ (ชุมชนทุ่งโตนด) บ้านเลขท่ี 17/9 ซอย 5  
                                                ถนนราษฎร์บ ารงุ ต าบลเนนิพระ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางจงรัก  สันติกุล (ชุมชนหลังวัดโขดฯ) บ้านเลขท่ี 19/28  
                                                ถนนพจนกร ต าบลท่าประดู่ 
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  - นางสอน  สุวรรณวิจิตร (ชุมชนเนินพระ) บ้านเลขท่ี 263/29  
                                                  ถนนราษฎร์บ ารงุ  ต าบลเนนิพระ  
     - นางเสียบ  วงษ์สูง (ชุมชนเนินพระ) บ้านเลขท่ี 261/1  
                                                  ถนนราษฎร์บ ารงุ ต าบลเนนิพระ    
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รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ าแม่น้ าระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2556 (คร้ังที่ 3) : เดือนสิงหาคม 2556 
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งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอย ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2556 

 

ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภท 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 
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ปริมาณทรายจากรถกวาดถนนและดุดฝุ่นเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 

 

 

งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

โรคติดต่อส าคัญท่ีเฝูาระวัง 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 –วันที่ 25 สิงหาคม 2556) 
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลนครระยอง จ าแนกรายเดือน ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕6 
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕1 - ๒๕๕5) 

 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเดือนสิงหาคม 2556 ในเขตเทศบาลนครระยอง 

 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

 - โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนแก่เด็กอ้วน โดยจัดอบรมเรื่องพฤติกรรม, เปลี่ยนสุขภาพ
เด็กไทย, วิเคราะห์แบบพฤติกรรมการบริโภค, ฉลากโภชนาการ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม มีผู้เข้าร่วม
อบรม เมื่อวันที่ 6, 13, 27 สิงหาคม 2556 จ านวน 34 คน 
 - โครงการเทศบาลนครระยองห่วงใยใส่ใจสุขภาพนักเรียนวัยเรียน โดยตรวจวัดสายตาประจ าปี 2556 
ของโรงเรียนทั้งหมดที่ตรวจในรอบเดือนสิงหาคม จ านวน 8 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 1,130 คน พบว่าเด็ก   
มีสายตาผิดปกติ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38  
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งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

- การจัดกิจกรรมประกวด อสม. ดีเด่นของเทศบาลนครระยอง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 
ผลการคัดเลือก มีผู้ผ่านการคัดเลือก 3 สาขา จ านวน 3 คน  

* สาขาการให้บริการสุขภาพใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ  
  นางพองาม สุขสุวรรณ จาก ศสมช. สวนวัดโขดฯ  
* สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  
  นางวนิดา จิตต์เรืองรอง จาก ศสมช. มุศลิม – ปากคลอง  
* สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  
  นางพิลา ทองก าเนิด จาก ศสมช. สนามเปูา  

- นวัตกรรม เครื่องชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเคลื่อนที่ ประโยชน์ใช้ในการวัดส่วนสูงและชั่งน้ าหนักเด็ก       
0 - 5 ปี ในชุมชนอุปกรณ์ ประกอบด้วย  

1. เครื่องชั่งน้ าหนัก  
2. ที่วัดส่วนสูง 
3. ชุดให้ความรู้เรื่อง 5 ป 
4. ถุงผ้าใส่อุปกรณ์ 

- กิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลนครระยอง  

* มีผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 87.31 
* บรรยายให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก 
* ไม่ได้จ่ายเงินค่าปุวยการ อสม. เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนเงินจาก สสจ. ระยอง  
  (ค้างจ่าย 3 เดือน คือ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2556 ) 

 - กิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานใน ศสมช. ครั้งที่ 2/2556 ณ แต่ละ ศสมช. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
  2. เยี่ยมให้ก าลังใจ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน  
 ผล  จ านวน 16 ศสมช. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85 

งานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ปุวยที่บ้าน 

 - กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวนประชาชนที่ได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ทั้งหมด จ านวน 133/179 ราย/ครั้ง 
  1. มารดาหลังคลอด  จ านวน 14/54  ราย/ครั้ง  
  2. เด็กอายุ 0 – 5 ปี  จ านวน 33/33  ราย/ครั้ง  
  3. ผู้สูงอายุ   จ านวน 12/12  ราย/ครั้ง  
  4. ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  จ านวน 53/59  ราย/ครั้ง  
  5. ผู้ปุวยจิตเวช   จ านวน   1/1    ราย/ครั้ง  
  6. ผู้ปุวยทั่วไป   จ านวน 13/13  ราย/ครั้ง  
  7. HHC จากโรงพยาบาลระยอง  จ านวน   7/7    ราย/ครั้ง   

- กิจกรรมอบรมแกนน าผู้ปุวยโรคเรื้อรัง จ านวน 18 คน เรื่อง การใช้ยาในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมหลักเมือง 
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งานโรคปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ผลการด าเนินงาน 
1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จ านวน 430 คน  

1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จ านวน 313 คน  
1.2 คัดกรองสุขภาพหน้าสานักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จ านวน 117 คน 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
2.1 ให้ความรู้โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมสุขภาพแก่ ผู้รับบริการคัดกรองฯ  
      จ านวน 430 คน  
2.2 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 134 คน 

3. สุขภาพจิต  
3.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า จ านวน 36 คน 

- กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
1.ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและรวบรวมแผน  วันที่ 9 สิงหาคม 2556 จ านวน 24 โครงการ 

เป็นเงิน 3,234,060 บาท ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 22 โครงการ เป็นเงิน 3,176,560 บาท ดังนี้  
1.1 กิจกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ 2 โครงการ เป็นเงิน 217,760 บาท  
1.2 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการฯ 16 โครงการ เป็นเงิน 2,304,025 บาท  
1.3 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน 4 โครงการ เป็นเงิน 654,775 บาท 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

ความคืบหน้าตลาดชั่วคราวตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง) 
- ขณะนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้างห้องน้ าชั่วคราว ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 13 กันยายน 2556  
- ก่อสร้างฐานรองถังส ารองน้ าทั้ง 5 ใบ เรียบร้อยแล้ว 
- ระบบน้ าประปา อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตั้งวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ า  
- ระบบไฟฟูาอยู่ระหว่างประสานผู้รับเหมาประมาณการราคาค่าใช้จ่าย 

กลุ่มงานการบริการทางการแพทย์และพยาบาล 

1. ผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 4,821 ราย จ าแนกรายศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้ 
* คลินิกชุมชนอบอุ่น จ านวน 3,621 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.10 
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ า จ านวน 422 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.76 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ จ านวน 778 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.14  
รวม จ านวน 4,821 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามพ้ืนที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง 
* คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,049 ราย  นอกเขต 1,572 ราย 
* ศูนย์บริการฯ ปากน้ า  ในเขต    394 ราย นอกเขต      28 ราย 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ ในเขต    709 ราย นอกเขต      69 ราย 

รวม  ในเขต 3,152 ราย นอกเขต 1,669 ราย 
คิดเป็นร้อยละ ในเขต 65.39  นอกเขต 34.61 
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3. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามประเภทการให้บริการ 

 

 

4. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 
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แผนภูมิแสดงจ านวนผู้รับบริการ เดือนธันวาคม 2554 – สิงหาคม 2556 

 

 - รายงานการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล  
  * จ านวนผู้ช าระเงิน  657  ราย  
  * จ านวนเงินทั้งสิ้น  160,910  บาท  

กองการศึกษา 

 - จัดกิจกรรมเวียนเทียน แห่เทียนพรรษา  
 - จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
 - จัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดในสถานศึกษา  

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันฟุตบอล ปตท. อายุ 18 ปี 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ ๕ สิงหาคม 2556 นักเรียนแสดงความสามารถในกิจกรรม Happy Book Day 
- วันที่ ๖ สิงหาคม 2556 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

 - วันที่ ๘ สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- วันที่ ๑๕ สิงหาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม To be number 1 
- วันที่ ๑๖ สิงหาคม 2556 ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจัดซื้อจักรยานจ านวน ๑๐ คัน 

พร้อมที่จอดรถจักรยาน 
รายนามผู้บริจาคจักรยาน 
๑. คุณพรศักดิ์ แย้มกลิ่น 
๒. บริษัทแฟชั่นมีเดีย วิชั่น จ ากัด 
๓. คุณเชาวลิต ร่มรื่น 
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๔. คุณปรีดานันท์ ร่มรื่น 
๕. เด็กชายบูรพา แสงสุธา 
๖. ครอบครัวหอมสุคนธ์ 

- วันที่ ๑๖ สิงหาคม 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เรียนรู้ฐานวิทยาศาสตร์ ๑๒ ฐาน  
ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

- วันที่ ๑๖ สิงหาคม 2556 อสม.ตรวจตาให้กับนักเรียน 
- วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม 2556 นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
- วันที่ ๒๑ สิงหาคม 2556 นักเรียนจ านวน ๑๙ คน ถือปูายน านักเรียนเข้าสู่สนามในกิจกรรม PTT 

GROUP  
- วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- วันที่ ๒๗ สิงหาคม 2556 ตัวแทนคณะครูอบรมการพัฒนาตนเอง โดย ผอ. ชวนชม ใจชะอุ่ม  
- วันที่ ๓๑ สิงหาคม 2556 อบรม สสวท. หลักสูตร ๒ ครั้งที่ ๒  
- กิจกรรมธรรมะหลอมใจ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน นักเรียนทุกระดับชั้นฟังธรรม  

ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 
- กิจกรรมท าบุญในวันพระ นักเรียนแต่ละสายชั้นท าบุญตักบาตรตอนเช้าของทุกวันพระ 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - วันที่ 9 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
 - จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 - ร่วมกิจกรรมพ่ีชวนน้องรักษ์น้ ากับโรงเรียนมาบตาพุดพันธ์พิทยา  
 - ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มาจัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง     
ในวันที่ 2 กันยายน 2556 

- ด าเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
- ความคืบหน้าของแปลงผักปลอดสารพิษ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง คือ ผักบุ้งเก็บขายได้แล้ว 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ปูองกันและก าจัดต้นเหตุโรคไข้เลือดออก “โรงเรียนปลอดยุงลาย”  
- วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
- วันที่ 9 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
- วันที่ 15 สิงหาคม 2556 รับการนิเทศติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหาร โดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น   
- วันที่ 16 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ดูงานที่โรงเรียน 
- วันที่ 17 – 18, 24 สิงหาคม 2556 สอนเสริมสานตะกร้าให้เยาวชนและชุมชน   
- วันที่ 19, 23 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมค่ายยุวพุทธ  
- วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ทัศนศึกษา ป.4   
- วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร  
- วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ทัศนศึกษา ป.2  
- วันที่ 22 สิงหาคม 2556 สพป. เลย เขต  1  ดูงาน  
- วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ทัศนศึกษา ป.5   
- วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ทัศนศึกษา ป.6   
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- วันที่ 25 สิงหาคม 2556 กศน. ขอใช้สถานที่สอบ N-NET  
- วันที่ 30 สิงหาคม 2556 กิจกรรมบูรณาการวิชาการ  
- โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง กีฬาวอลย์บอลชายหาดนักเรียนนักศึกษา จังหวัดระยอง 
- โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย กีฬาวอลย์บอลชายหาดนักเรียนนักศึกษา 

จังหวัดระยอง 
- โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเวย์บอล  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย  โครงการวิทยุการบินฯ   มินิวอลเวย์บอล  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 7 สิงหาคม 2556 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ณ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเล  จังหวัดชลบุรี  

- วันที่ 7 สิงหาคม 2556 คณะครูและนักเรียนร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ  บริเวณริมคลองชลประทาน ประตูระบายน้ า สาย 3 ชุมชนริมน้ า-ท่าเกตุ  

- วันที่ 8 สิงหาคม 2556 กิจกรรมทัศนศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่6  ณ ไบแทคบางนา กรุงเทพฯ   

- วันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะคร ู นักเรียน  และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
ประจ าป ี 2556 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล   

- วันที่  13-17 สิงหาคม  2556 ครูชลาทิพย์  ครูสิรินุช  ครูอุษณีย์  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ส าหรับแท็บเล็ต ประจ าปี 2556 
ณ  สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

- วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2556 ครูศิริวรรณ  ครูภาวะณี เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
วัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  กรุงเทพฯ 

- วันที่ 15 สิงหาคม 2556 โครงการออมทรัพย์ตามรอยพ่อ เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน   
สาขาระยอง  มารับฝากเงินและเปิดบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน  โดยจะรับฝากเงินทุกวันศุกร์ที่  1  
และวันศุกร์ที ่ 3 ของเดือน 

- วันที่ 16 สิงหาคม 2556  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ณ  สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ต าบลมาบข่า  จังหวัดระยอง 

- วันที่ 17 สิงหาคม 2556 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย โดยคณะครูและบุคลากร จ านวน 52 คน  
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย  โดยสอนการร้อยพวงมาลัย 

- วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที ่19 - 23 สิงหาคม 2556 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่ 19 - 23 สิงหาคม  2556 ครูยุพาวดี  เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา  
- วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่จากส านักการสาธารณสุข  เทศบาลนครระยอง  ตรวจคัดกรอง

สายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา 
- วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร  ณ  บริเวณสี่แยก 

ถนนบางจาก (สนามบินเล็ก) 
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- วันที่ 24 สิงหาคม 2556 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 - 6  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ครูภาวะณ ีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2556 ผอ.อุษณีย์  ครูยุพาวดี  ครูสมาพร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพฯ 

- วันที่ 26 - 27 สิงหาคม  2556 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระยอง ตรวจฟันและท าฟันให้กับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ตามโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี 

- วันที่ 30 สิงหาคม 2556 คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง 
ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดกิจกรรม
เชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- กิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าสัปดาห์  (ทุกวันพฤหัสบดี) 
- กิจกรรมบริการด้านสารสนเทศ (สอนคอมพิวเตอร์ทุกวันหลังเลิกเรียน) ประจ าเดือนสิงหาคม 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ประจ าเดือนสิงหาคม  

(อบรมทุกวันจันทร์ - วันพุธ) 
- กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจ าเดือนสิงหาคม 
- โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (ต ารวจ  D.A.R.E.)   

ประจ าเดือนสิงหาคม 
 - จัดท า สวนผักลอยฟูาในโรงเรียน 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

 - วันที่ 6 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสัตหีบ ศึกษาดูงานที่โรงเรียน 
 - วันที่ 7 สิงหาคม 2556 นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ทัศนศึกษาเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 - วันที่ 9 สิงหาคม 2556 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2556  

- วันที่ 12  สิงหาคม 2556 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 
 - วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล       
ณ สนามสวนศรีเมือง  

- วันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2556 ผู้อ านวยการ ครู และนักเรียน น าเสนอผลงานวิจัย GLOB             
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   

- 15 สิงหาคม 2556  แสดงพิธีเปิดส านักงานเทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

- วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ร่วมแสดงงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน 
“PTT Group Cup” 

- วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556 รองมนตรี  สิริทัตสุนทร ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
(เทศบาลเมืองจันทบุรี และประเทศกัมพูชา) 

- วันที่ 20 สิงหาคม 2556  โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงาน 
- วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ร่วมงานเทศบาลสัญจร ครั้งที่ 8/2556 ณ บริเวณสี่แยกถนนบางจาก 

(สนามบินเล็ก)  
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- วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 นักเรียนชั้น ป.4 – 6 เข้าค่ายธรรมะ ณ ศาลาศรีประไพ           
และวัดตรีรัตนาราม  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - โรงเรียนน านักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทคบางนา        
จ านวน 110 คน  
 - โรงเรียนน านักเรียนที่ท าความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ไปศึกษาดูงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

- วันที่ 7 สิงหาคม 2556 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- โครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ ์ร่วมใจกันสามัคคี 
   วันที ่17 สิงหาคม 2556 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
- วันที่ 24 สิงหาคม 2556 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน  
- เยี่ยมชมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง  กองทัพเรือ 1  จังหวัดชลบุร ี
- เข้าชมสวนองุ่นและฟาร์มแกะ พัทยา จังหวัดชลบุร ี

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือน สิงหาคม  2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม  2556) 

ยอดรับจ าน ารวม 2,775 ราย จ านวนเงิน 70,862,300.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,783 ราย จ านวนเงิน 73,935,000.- บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 9,349 ราย จ านวนเงิน 239,536,200.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,547,913.75 บาท 
 ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด 38,100.- บาท 
 รวมรายรับ 2,586,013.75 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 398,073.55 บาท 
 รายจ่ายประจ า 255,765.27 บาท 
 รวมรายจ่าย 653,838.82 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,932,174.93 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 99,420,000.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 40,580,000.- บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- แจ้งทุกหน่วยงานที่น าอาหารมารับประทานบนอาคารส านักงานเทศบาล โดยหลังจากรับประทานทุกครั้ง
ให้เก็บให้สะอาดเรียบร้อย  

- แจ้งทุกหน่วยงานให้ท า 5 ส. โดยจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
- ให้งานเทศกิจจัดระเบียบที่จอดรถทุกครั้งในวันที่มีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง โดยให้เว้นที่ว่าง  

บริเวณหน้าศาลาประชาคมไว้ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจอดรถของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล    
ที่มาประชุม 

(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 

 
     ลงชื่อ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจา้พนกังานธุรการ 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายธนวัฒน์  พ้นชั่ว) 
                                   หัวหนา้ฝุายอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


