
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่1/2557 

วันที่  7  มกราคม  2557 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
6. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
7. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางกิง่แก้ว ถนอมถิ่น ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
9. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
14. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัปากน  า 
15. นางสุภลักษณ์ ตั งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัโขดทิมทาราม 
16. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
17. ว่าที่ร้อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธติเทศบาลนครระยอง 
18. นางสาวพนิตตา แสงอรุณ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
19. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
20. นายธนวัฒน ์ พ้นชั่ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
21. นางซ่อนกลิ่น ชูเชิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
23. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
24. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
26. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
27. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
28. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี             (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี             (ไปราชการ) 
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี             (ไปราชการ) 
4. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล                     (ไปราชการ) 
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 5.    นางกรรณิกา             วิโรจน์แสงทอง           ผู้อ านวยการกองวิชาการ 
                                                                       และแผนงาน                     (ไปราชการ) 

 6.    นางสาวอารี             แดงอุทัย           ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล 
                                                                       บ้านปากคลอง                   (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล คือ นางสาวพรรณฑิพา  มหากนก  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  กองคลัง  ส านักงาน ก.พ.              
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี โอนมารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  โดยมาบรรจุ    เป็นพนักงานเทศบาลและ
แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 งานธุรการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา 
เทศบาลนครระยอง  ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 16  ธันวาคม  2556 เป็นต้นไป  

- รับโอนพนักงานส่วนต าบลมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล คือ นายนิทัศน์  พันธุ์สกุล              
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 5 องค์การบริหารส่วนต าบล
บางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง  ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 6  
มกราคม  2557 เป็นต้นไป  

 - บรรจุและแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

  1. นางสาวสุรีรัตน์  พรหมไทย ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 8     แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

  2. นางสาวศุภรัสมิ์  ลบทอง ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 9 แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง สังกัดกองการศึกษา       เทศบาลนครระยอง 

  3. นางศิลาพร  นามวงษา ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 4 แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง  

ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 6  มกราคม  2557 เป็นต้นไป  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที ่3 ธันวาคม 2556 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 12/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- ล่าสุดได้มีการประชุมผู้ค้าไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีการต่อรองจากผู้ค้าว่าจะขอเพ่ิมเนื อที่
การตั งวางสิ นค้าจาก 3 เมตรเป็น 6 เมตร ซึ่งเรื่องนี ยังหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะผู้ที่รับจ้างรื อไม่สามารถท่ีจะมาได้ใน
วันนั น ส่วนเรื่องการรื อคือต้องรื อไปตามขั นตอน โดยจะท าการรื อที่ถนนสุวรรณสินก่อน โดยจะให้พ่อค้าแม่ค้าไป
ขายในตัวตลาด และเมื่อรื อที่ถนนสุวรรณสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะให้พ่อค้าแม่ค้ากลับออกมา ซึ่งทางเทศบาลจะ
ท าการกางเต้นท์ และเดินไฟให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเข้าไปรื อในตัวอาคาร ซึ่งตรงนี ต้องคุยกับผู้รับจ้างว่าสามารถท่ี
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จะท าตามขั นตอนที่เทศบาลก าหนดนี ได้หรือไม่ เพราะหากเขาต้องเข้ามาและต้องมารื อทีเดียวถือว่าค่อนข้างล าบาก 
จึงควรจะต้องรื อทีละส่วน ซึ่งได้ประสานไปทางผู้รับจ้างแล้วปรากฏว่าผู้ที่รับจ้างรื อไม่สามารถที่จะมาได้ในวันนั น  
จึงจ าเป็นต้องมีการนัดประชุมอีกครั งในวันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. โดยเชิญตัวแทนพ่อค้าแม่ค้า   
ผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมเพ่ือหารือร่วมกัน   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลดัเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
งานขนส่ง 
 - งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 187,276 บาท  รายจ่าย 103,470.64 บาท (รายรับสูงกว่ารายจ่าย 
83,805.36 )  ยอดเงินสะสมคงเหลือ 605,176.98 บาท 
          - รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2556 (รายจ่ายค้างจ่าย) จ านวน 2 รายการ 
            1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร งบประมาณตั งไว้ 400,000 บาท  
ขณะนี ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ในระหว่างเรียกลงนามในสัญญา (บริษัท เมืองระยองวิศวกรรม จ ากัด  
วงเงิน 396,000 บาท) 
            2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร งบประมาณ ตั งไว้ 350,000 บาท 
ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ในระหว่างเรียกลงนามในสัญญา (บริษัท โตไวดี จ ากัด วงเงิน 345,000 บาท)  

ฝ่ายปกครอง 
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
      1. การจัดการจราจรและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
      - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียนสาธิต 
             เทศบาลนครระยอง 
          - จัดการจราจรและดูแลความเรียบร้อยบริเวณสวนศรีเมือง หน้าส านักงานเทศบาลนครระยอง 
          - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล 
           - 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 และที่สาธารณะ จ านวน 3  ราย 

- ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน 2 ราย 
         - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 4 ครั ง       
      3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 73 แผ่น 
      4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน  า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 24 แห่ง  
      5. งานที่ได้รับมอบหมาย 

- ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  1   ราย 
- ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  

        - น าขบวนคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานราชการในสังกัด จ านวน  -  ครั ง  
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         - ทาสีตีเส้นสะดุด จ านวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง/ บริเวณหน้าตลาด
วัดลุ่มฯ/ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        - ระงับอัคคีภัย        39  ครั ง 
      - งานบริการ         122  ครั ง 
      - งานกู้ภัยฯ            24  ครั ง                

   - โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. จ านวน 80 คน  โดยอบรมในวันที่ 20 มกราคม 2557      ณ 
ศูนย์บริการความปลอดภัยดับเพลิงและกู้ภัย  IRPC และมีการศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2556 
ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน 
         * จ านวน           9  คณะ   
         * จ านวน    1,075  คน 
 
งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                       1 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                  - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                             - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                     - คน 
- ลูกจ้างประจ าลาออก                                                                          - คน 
- ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต                          1 คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                     4 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                          6 คน 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                              - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น (ต าแหน่งบริหาร)            - คน 
- แต่งตั งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                         - คน 
 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล                  149 คน 
     * ลูกจ้างประจ า                        37 คน 
     * พนักงานจ้างทั่วไป                 275 คน 
     * พนักงานจ้างตามภารกิจ          155 คน 
                         รวม                616 คน 
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อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)      
     * พนักงานครูเทศบาล               255 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               4 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         30 คน 
                         รวม                289 คน 

รวมทั้งสิ้น    905   คน      
 

การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2556 
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รายงานการท าบัตร 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2556 

 
การให้บริการจัดท าบัตรประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ 

- มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และก าหนดให้มีการเลือกตั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั งทั่วไป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

- กรมการปกครองแจ้งผ่านจังหวัด ให้ส านักทะเบียนอ าเภอ/ ท้องถิ่น บริการจัดท าบัตรประชาชน 
ในช่วงวันหยุด ตั งแต่วันที่ 4 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557  ในส่วนของส านักทะเบียนเทศบาลนครระยอง   
ได้ก าหนดให้บริการจัดท าบัตรประชาชน  ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ (ครึ่งวันเช้า) ตั งแต่วันที่ 4 มกราคม - 2 
กุมภาพันธ์ 2557 

- เรื่องการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ส าหรับการใช้สิทธิเลือกตั งฯ 
ล่วงหน้าในเขต ครั งที่แล้วสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั งฯ ที่หน่วยในวันเลือกตั งจริงได้ แต่ครั งนี ต้องลงทะเบียนก่อน
ในวันที่ 13 – 17 มกราคม 2557 ณ ส านักทะเบียนราษฎร เทศบาลนครระยอง และหากไม่ไปลงทะเบียน       
จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั งฯ ล่วงหน้าได้ ซึ่งสามารถใช้สิทธิเลือกตั งฯ ล่วงหน้าได้ในวันที่ 26 มกราคม 
2557 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอเมืองระยอง ส าหรับสิทธิเลือกตั งฯ นอกเขต หมดระยะเวลาลงทะเบียนไปแล้ว 
และในการเลือกตั งครั งนี จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั ง  ซึ่งจากเดิมกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั ง จะมีจ านวน 7 คน ปัจจุบันเพ่ิมให้อีก 2 คน รวมเป็น 9 คน เพราะจะมีการนับคะแนนเลือกตั ง 
จ านวน 2 กระดาน ๆ ละ 4 คน ขอความร่วมมือทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกแห่งให้ส่งรายชื่อ
ของผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั งภายในก าหนดด้วย เพราะในการเลือกตั งนั นจะมีระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ว่าจะต้องประกาศภายในกี่วัน 
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กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายนิติการ  
งานงานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

 
1. 

สอบสวนข้อเท็จจริง 
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงาน 

 
อยู่ระหว่างรอเอกสารจากส านักการคลัง 

  

2. เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบประกวด
ราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวดราคาตัวจริง 

อยู่ระหว่างรอเอกสารจากส านักการคลัง   

3. แจ้งตายผิดตัว อยู่ระหว่างสรุปส านวน   
4. ร้องเรียนการบริหารงานห้องสมุด อยู่ระหว่างสอบปากค าและรวบรวมพยานหลักฐาน   

5. สายไฟฟ้าบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยสูญหาย อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน   

6. การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของหจก.ซันลุย 
และอู่จ าเนียน การช่าง 

อยู่ระหว่างแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (สว.2)   

7. นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี    
(ยาไอซ์) 

ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน          
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดจันทบุรี 

  

 
8. 

เรื่องร้องเรียน                                             
คุณพิเศษฐฯ ร้องเรียนถูกปิดกั นถนนไม่สามารถเข้าออก
ได้บริเวณบริเวณถนนซอยแยกบางจาก 

 
อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริง 

  

 
9. 

เรื่องเทศบัญญัตื 
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคาร บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาล
นครระยอง 

 
อยู่ระหว่างพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

  

10. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบกฎหมาย อยู่ระหว่างเสนอโครงการ   

 
11. 

คดีเพ่งเทศบาลเป็นโจทก์ 
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

 
อยู่ในระหว่างส านักงานบังคับคดีอายัดเงินที่ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาชลบุรี 1 จ านวน 47,075.02 บาท 

  

12. คดีนายสราวุธ สมานะ 
(รถชนเสาไฟฟ้า) 

อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่างๆ, ส านักงาน
ที่ดิน,การไฟฟ้า, ประปา, องค์การโทรศัพท์เพ่ือสืบหา
ทรัพย์ของนายสราวุธ สมานะ 

  

13 คดีนายวัชระ คึมยะราช 
(รถชนเสาไฟฟ้า) 

อยู่ในระหว่างท าหนังสือไปยังธนาคารต่างๆ, ส านักงาน
ที่ดิน,การไฟฟ้า, ประปา, องค์การโทรศัพท์เพ่ือสืบหา
ทรัพย์ของนายวัชระฯ 

  

14. คดีบอลลูนระเบิด อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดระยอง   
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

 
15. 

คดีแพ่งเทศบาลเป็นจ าเลย 
คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู(บริเวณถนนท่าบรรทุก) 

-ศาลนัดฟังค าพิพากษา วันที่ 20 พ.ย.55 เวลา 
09.00 น. พิพากษาว่าพยานหลักฐานนายธีระศักดิ์  
อินทนู ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน ไม่อาจรับฟังได้ว่า ได้
ครอบครองในที่พิพาทมาก่อนวันที่  1 ธันวาคม 2497 
ซึ่งเป็นวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็น
ที่ดินของรัฐ การเข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 นายธีระศักดิ์ 
อินทนู ที่ 1 กับพวก 8 คน จึงไม่มีสิทธิอ้างการ
ครอบครองที่ผิดกฎหมายยันต่อรัฐได้ ค าพิพากษาศาล
ชั นต้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตาม
ศาลชั นต้น,นายธีระศักดิ์ฯ ยื่นฎีกา, อยู่ในระหว่างขอ
ความอนุเคราะห์หพนักงานอัยการยื่นแก้ฎีกา คัดค้าน
ค าร้องขอด าเนินคดีในชั นฎีกาอย่างคนอนาถา และ
คัดค้านค าร้องขอทุเลาการบังคับ 

  

16. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้องเทศบาล 
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข้างแหลมทอง) 

-อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลาการบังคับคดี             
(ศาลชั นต้นพิพากษาว่าเป็นภารจ ายอม, ศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะ โจทก์ฎีกา) 

  

 
17. 

คดีปกครอง 
คดีนายทองหล่อ แก้วประดับ ที่ 1  กับพวก  
รวม 167 คน ที่ทิ งขยะบริเวณน  าคอก 

 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

  

18. คดีนางสมทรง  ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) 
 

ศาลปกครองจังหวัดระยองได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 
27 มี.ค.2556 ว่าการท่ีเทศบาลไม่มีค าสั่งให้เจ้าของ
ที่ดินรื อถอนก าแพงและกองที่ดินออกจากซอยพิพาท
เพ่ือให้ถนนพิพาทใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ เป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 เม.ย.56 
เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาล
ปกครอง เนื่องจากถนนที่พิพาทเป็นถนนส่วนบุคคล 
และอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 12021 เลขที่ดิน 2067 
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เป็นกรรมสิทธิ์ของนาง
สะอิ ง ปานงาน และไม่มีหลักฐานการอุทิศท่ีดินดังกล่าว
เป็นทางสาธารณประโยชน์ เทศบาลจึงไม่สามารถใช้
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองที่ดินได้ จึงไม่ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่   
ที่ต้องปฏิบัติ  
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

19. คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา (ตลาดวัดลุ่ม) คดีนี  ศาลปกครองระยองแจ้งให้เทศบาลนครระยอง 
จัดท าค าให้การเพ่ิมเติม เทศบาลฯ ได้ท าค าชี แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยอง 

  

20. นางวรรณา  ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) ท าหนังสือรายงานการด าเนินการตลาดแม่แดง(ตลาด
เทศบาล 4) ไปยังส านักบังคับคดีปกครอง             
ศาลปกครองแล้ว 

  

21. การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ
ถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 15 
 

ส านักงานที่ดินแจ้งว่ามีผู้คัดค้าน คือ นายชลัช หาญ
ณรงค์ และให้เทศบาลสอบสวนความเป็นมา สภาพ
ที่ดิน อาณาเขตพื นที่ การใช้ประโยชน์ สอบสวน
ผู้สูงอายุและผู้ปกครองท้องที่ อยู่ระหว่างกองช่าง
ตรวจสอบอาณาเขตอยู่ระหว่างประสานผู้สูงอายุ 

  

22. การบุกรุกที่ชายฝั่งทะเล ต.ปากน  า ได้แจ้งความด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

  

23. การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณโขดศาลเจ้า ได้ท าบันทึกแจ้งกองช่างท าป้ายติดตั งพื นที่อาณาเขต 
และออกหนังสือ น.ส.ล. อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ของกองช่าง      

  

24. คดีอาญา 
นางพะนอจิตต์ หรือขาว จ าเลย(ไม่ปฏิบัติตามค า
พิพากษาไม่ย้ายออกจากท่ีร้านครัวลุง) 

 
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.56 ได้น าพนักงานสอบสวนจับกุม               
นางพะนอจิตต์  หรือขาว จ าเลย  

  

 
- งานงบประมาณ คือมีการโอนเงินงบประมาณ และมีการจัดท ารายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สตง.  
และมีการเก็บตัวเลขในเบื องต้นเพ่ือเตรียมจัดท าประมาณการรายจ่ายขั นต่ าเพ่ือเตรียมการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558  

ส านักการคลัง 
1.1 รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ สิ นเดือนธันวาคม 2556 
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1.2 รายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2557 

 
 

2.1 รายงานผลด าเนินการแผนจัดหาพัสดุ (รายการที่จัดหาในเดือน ธันวาคม 2556) 
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2.2 รายงานการด าเนินการแผนจัดหาพัสดุ (รายการที่จัดหาในเดือน มกราคม 2557) 

 
- ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ทางจังหวัดระยองจะมาตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของเทศบานคร

ระยอง ซึ่งรายละเอียดและเอกสารส่วนใหญ่ส านักการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่จะมีในส่วนของทุกหน่วยงานที่
เขาอาจจะต้องตรวจ คือ ทะเบียนคุมการใช้และรักษารถยนต์ แบบ 1 – 6  และการก าหนดเกณฑ์การใช้น  ามัน
เชื อเพลิงของรถยนต์ทุกคัน เพราะฉะนั นหน่วยงานไหนที่ยังไม่ได้ท าก็ขอให้ท าให้เรียบร้อย 

- เรื่องการเบิกตรงของค่ารักษาพยาบาล ซี่งทางส านักการคลังได้ท าเรื่องขอยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบไปแล้ว ซึ่งได้รับการประสานงานกับทางจังหวัดว่าคงไม่เสนอให้ เนื่องจากทางจังหวัดบอกว่าสามารถ
ปฏิบัติได้ ไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้   ซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งเขาไปว่าการปฏิบัตินั นค่อนข้างที่จะเป็นปัญหากับ           
ทางเจ้าหน้าที่เของเทศบาลเอง คือกับตัวผู้ที่จ่ายเงินไปแล้ว คืออย่างน้อยที่สุดประมาณ 45 วัน จึงจะได้เงิน    
ซึ่งขณะนี ก าลังเป็นปัญหาอยู่ จึงอยากเรียนหารือที่ประชุมคือจะมีบางสถานพยาบาลที่เขาไม่เข้าร่วม เช่น ของ
โรงพยาบาลรามาฯ ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินสดไปก่อน คือตามระบบของ สปสช.ก็คือว่าจะมาให้ที่     
ส านักการคลัง และส านักการคลังจะน ามาสแกนส่งไปที่ สปสช.ให้  ซึ่งเดิมที่ท าคือเทศบาลจะเบิกเงินให้ไปก่อน 
คือในปี 2557 เทศบาลเรามีการตั งงบประมาณเป็นค่าตอบแทนไว้ พอท าการเบิกให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาแล้ว      
จึงจะเอาใบเสร็จรับเงินตรงนี ทยอยสแกนให้ สปสช. นั น ซึ่งท าให้ความเดือดร้อนของพนักงานเทศบาลลดลง 
เพราะบางคนค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ซึ่งกว่าจะได้เงินก็นาน ท าให้ภาระของเขาค่อนข้างสูง จึงต้องการ
หารือในที่ประชุมว่าควรจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. เลยหรือไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่หนึ่ง คือ เมื่อพนักงาน
ทุกคนจะเข้ารับการรักษาพยาบาลจะไม่มีการเบิกจ่ายให้ โดยจะเอาใบเสร็จรับเงินสแกนให้ สปสช. แล้วเมื่อ 
สปสช.จ่ายเงินมาแล้ว จึงจะเบิกเงินให้กับพนักงาน หรือว่าหลักเกณฑ์ที่สอง คือ จะให้เบิกเงิน โดยจัดงบประมาณ     
ไปพลางก่อน แล้วเมื่อได้เงินจาก สปสช. แล้ว จึงค่อยมาคืนเงินงบประมาณ  

มติที่ประชุม -  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีสอง คือ จะให้เบิกเงิน โดยจัดงบประมาณไปพลางก่อน  
                     แล้วเมื่อได้เงินจาก สปสช. แล้ว จึงค่อยมาคืนเงินงบประมาณ  
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กองช่าง 
- โครงการปรับปรุงอาคารส่วนช าแหละโค/กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครระยอง ผลการด าเนินงาน

ปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 80 % 
- โครงการก่อสร้างรั วโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 0 % ผู้รับ

จ้างเตรียมวัสดุเข้างาน 
- โครงการก่อสร้างสะพานโขดศาลเจ้า ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 40 % อยู่ระหว่างรอแผ่น

พื นสะพาน 
- โครงการติดตั งราวสแตนเลส อาคาร 3,4,5 โรงเรียนสาธติเทศบาลนครระยอง ผลการด าเนินงาน

ปัจจุบัน ประมาณ 20 % อยู่ระหว่างงานเชื่อมประกอบราว 
- โครงการก่อสร้างห้องน  าอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ ผลการด าเนินงานปัจจุบันแล้วเสร็จ

ประมาณ 30 %  
- โครงการก่อสร้างห้องน  าโรงเรียนนครระยองวิทยาคมวัดโขดใต้ ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 

60 % 
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถคลินิกอบอุ่น ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 40% ผู้รบัจ้าง

ด าเนินการประกอบโครงหลังคา 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงกันน  าเซาะ บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานปัจจุบัน 

ประมาณ 10 % ผู้รับจ้างด าเนินการงานเจาะเสาเข็ม 
- โครงการก่อสร้างห้องน  า บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 30 % ผู้รับจ้าง

ด าเนินการประกอบโครงหลังคา 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสถานประกอบการและเหตุร าคาญ 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 2 - 25 ธนัวาคม 2556  

* ต่ออายุ           351 ราย 
* รายใหม่              2 ราย 
* รวมเงิน   393,520 บาท 
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แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ 
ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕6 –29 พ.ย. ๕6)            

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7 

 
 
 

งานตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ก่อนต่อใบอนุญาตเดือนธันวาคม 
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เรื่องร้องเรียนประจ าเดือน ธนัวาคม 2556 จ านวน 3 เรือ่ง 
1. กรณีผู้พักอาศัยอยู่หอพักศิริพร และหอพักศิริพรรณ ถนนราษฎร์อุทิศ ต าบลเชิงเนิน กรณีเสียงดัง

จากร้านอีสานรักบ้านเกิด 3 
* เจ้าหน้าที่แนะน าให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านควบคุมเสียงดนตรีของร้านในช่วงเวลาตั งแต่  

23.00 น. ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่ข้างเคียง แต่ผู้ร้อง โทรศัพท์มาแจ้งว่า
ยังคงได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังรบกวนจากการพูดคุยและการทะเลาะวิวาทมาจากร้านดังกล่าวอยู่        
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการออกค าสั่งและจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง    
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่อไป 

2. กรณีคุณนัฎพร ถาวรชัยสิทธิ์ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 144/12 ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลเนินพระ ได้รับ
ความเดือดร้อนกรณีเสียงดังจากร้านโรงเบียร์ระยอง  

* เจ้าหน้าที่แนะน าให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านควบคุมเสียงดนตรีไม่ให้ดังรบกวนแก่ผู้อยู่อาศัย 
ข้างเคียง โดยเฉพาะล าโพงภายนอกร้าน ซึ่งเจ้าของ/ผู้ครอบครองยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ และได้
แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องรับทราบแล้ว  

3. กรณีนายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อนจากการกองสิ่งของของบ้านข้างเคียง 

* จากการตรวจสอบพบมีการนาขยะรีไซเคิลมากองไว้ภายในบริเวณบ้านพักอาศัยจานวนมาก 
และขาดการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ อาจเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัย แหล่งเพาะพันธุ์ยุง หน ูหรือแมลงสาบได้  
และมีบางส่วนที่น ามากองล  าออกไปบนถนนเป็นเหตุให้กีดขวางเส้นทางการเดินรถของประชาชนในบริเวณนั น 

* เนื่องจากไม่สามารถให้ค าแนะน าแก่เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านหลังดังกล่าวได้โดยตรง     
และเพ่ือให้เหตุร าคาญได้รับการแก้ไข จึงออกค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไขและระงับเหตุร าคาญดังกล่าว 
พร้อมประสานให้   ลูกสาวของเจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านหลังดังกล่าวทราบและด าเนินการแก้ไข 

* เจ้าหน้าที่ออกติดตามตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบคุณพรทิพย์ หริกุลรักษ์ (ลูกสาว)  
ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว ไดด้ าเนินการเก็บขยะและเคลื่อนย้ายขยะบางส่วนออกจากพื นที่แล้ว 
และแจ้งขอขยายเวลาด าเนินการเพ่ิมอีก 30 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามผลมา
รายงานให้ทราบต่อไป 

เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือน พฤศจิกายน 2556 จ านวน 1 เรื่อง 
1. กรณี นายสมศักดิ์ ภิญโญ ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นควันไฟจากการย่างหมู บริเวณถนนสองพ่ีน้อง  

* เจ้าหน้าที่แนะน าให้ใช้พัดลมช่วยระบายควันออกไปข้างนอกถนนทันที และให้ติดตั งปล่อง 
ดูดควันหรือพัดลมระบายควันภายใน 1 ซึ่งผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตามค าแนะน าแล้ว 

* แต่ผู้ร้องยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมโดยให้เพ่ิมความสูง 
ของปล่องระบายควันให้พ้นระยะของกันสาดภายใน 1 เดือน และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบแล้ว ซึ่งจะ
ติดตามผลมาให้ทราบต่อไป 

งานตีเส้นแบ่งเขตแผงค้าบริเวณถนนชุมพล ตลาดอนันต์ รอบเย็น 
งานสถานประกอบการฯ ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักการคลัง และงานรักษาความสงบฯ เมื่อวันที่ 

14 พ.ย. 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการตีเส้นแนวเขตแผงค้าใหม่ตามพื นที่ที่ใช้งานจริง ร่วมกับผู้แทน
ของคณะกรรมการตลาด 

วันที่ 17, 19, 23, 24 และ 25 ธ.ค. 2556 เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตีเส้นแบ่งเขตแผงค้า โดยท าการวัด
ขนาดแผงค้าและตอกหมุดเพ่ือก าหนดเส้นแบ่งเขตแผงค้าตามข้อมูล พบความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งแผงค้า 
และการเปลี่ยนแปลงขนาดแผงค้าหลายจุด ดังนั นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทระหว่างแผงค้า
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ในหลายกรณี จึงไดท้ าการก าหนดจุดและขนาดแผงค้าใหม่ และจะใช้เป็นทะเบียนควบคุมจานวนผู้ค้าและขนาด
แผงค้าต่อไป ซึ่งจะส าเนาข้อมูลแผงค้าที่ก าหนดขึ นใหม่นี ให้สานักการคลังและงานรักษาความสงบฯ  
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
  -  วันที่ 11, 12 และ 18 ธันวาคม 2556 งานสถานประกอบการฯ และคณะทางานตรวจประเมิน
สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม ลงพื นที่เพ่ือตรวจประเมินครั งท่ี 1 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ สถานีบริการน  ามันเชื อเพลิง จ านวน 11 แห่ง ดังนี  

1. ซัสโก ้(หนองบัว เชิงเนิน)  
2. เอสโซ่ (สุขุมวิท เชิงเนิน)  
3. พีที (สุขุมวิท เชิงเนิน)  
4. เอสโซ่ (สุขุมวิท ท่าประดู่)  
5. เชลล์ (จันทอุดม เชิงเนิน)  
6. ซัสโก ้(จันทอุดม เชิงเนิน)  
7. ซัสโก ้(สุขุมวิท เนินพระ)  
8. ปตท. (สุขุมวิท เนินพระ)  
9. เชลล์ (สุขุมวิท เนินพระ)  
10. ปตท. (สมาพันธ์พัฒนา)  
11. ปตท. (ตากสินฯ ท่าประดู่) 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 

- วันที่ 19, 20 และ 24 ธันวาคม 2556 งานสถานประกอบการฯ ได้ลงพื นที่เพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และมอบคู่มือเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการปรับปรุง/
แก้ไขตามค าแนะน า 
 
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และหน่วยงานที่มาร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาด้านป่าชายเลน  
จ านวน 2 คณะ รวม 80 คน ดังนี้ 

- วันที่ 6 ธันวาคม 2556 เทศบาลต าบลพรรณนานิคม จ.สกลนคร ศึกษาดูงานด้านการด าเนินการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมป่าชายเลน จ านวน 50 คน - วันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ ากัด น าคณะจากอินโดนีเซีย จ านวน 30 คน มาเยี่ยมชมอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน พระเจดีย์
กลางน  า  

รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ าแม่น้ าระยองประจ าปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที ่1) : เดือนธันวาคม 
2556 

* ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงว่าในแหล่งน  ามีการปนเปื้อนของสิ่ง
ขับถ่ายและสิ่งปฏิกูล ท าให้มีโอกาสเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคเก่ียวกับทางเดินอาหาร  

* ค่าออกซิเจนละลายในน  ามีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน (ต้องไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร) ทั ง 6 จุด 

- ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/ลิตร) ทั ง 6 จุด  

สรุป คุณภาพแม่น้ าระยอง อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม เริ่มมีค่าเข้าใกล้เกณฑ์มาตรฐาน 

 

งานรักษาความสะอาด 
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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สถานการณ์โรคไข้สุกใส 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลการระบาด   
ของโรค พบการระบาดของโรคไข้สุกใสในนักเรียนชั นอนุบาล 2 ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง และจาก
การตรวจสอบข้อมูลเบื องต้น พบการระบาดตั งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2556 พบผู้ป่วย จ านวน 21 ราย ดังนี   
- ห้องอนุบาล 2/1 จ านวน 6 ราย เด็กหายป่วยแล้ว  
- ห้องอนุบาล 2/2 จ านวน 3 ราย เด็กหายป่วยแล้ว  
- ห้องอนุบาล 2/3 จ านวน 1 ราย เด็กหายป่วยแล้ว  
- ห้องอนุบาล 2/4 จ านวน 1 ราย เด็กหายป่วยแล้ว  



 -23- 

- ห้องอนุบาล 2/5 ไม่พบผู้ป่วย  
- ห้องอนุบาล 2/6 จ านวน 8ราย เด็กหายป่วยแล้ว 6 ราย ก าลังหยุดรักษา 2 ราย  
- ห้องอนุบาล 2/7 จ านวน 2 ราย เด็กหายป่วยแล้ว 
จึงไดด้ าเนินการให้ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคแก่คณะครูและ  
นักเรียนเรียบร้อยแล้วซึ่งคณะนี ก าลังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรค 
 
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จ านวน 7,983 คน  

1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จ านวน 375 คน  
1.2 คัดกรองสุขภาพหน้าส านักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จ านวน 108 คน 

2. โครงการอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ร่วมใจคัดกรอง  
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2557 (ครั งที่ 1) จ านวน 7,500 คน  

3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
3.1 ให้ความรู้โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับบริการคัดกรองฯ  

จ านวน 483 คน  
3.2 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ นไป จ านวน 121 คน 

4. คัดกรองภาวะซึมเศร้า  
4.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า จ านวน 7,983 คน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครระยอง 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั งที่ 4/2556 วนัที่ 13 ธันวาคม 2556 พิจารณา

กลั่นกรองฯ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 325,400 บาท ไม่ผ่านการพิจารณา 1 โครงการ เป็นเงิน 25,000 บาท 
2.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั งที่ 6 /2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 พิจารณาอนุมัติ 

จ านวน 7 โครงการเป็นเงิน 300,400 บาท 

กิจกรรมที่จะด าเนินการเดือนมกราคม 2557 
1. โครงการคัดกรองปัญหาสายตาแก่ประชาชนเทศบาลนครระยอง (ตาต้อกระจก) โดยทีมโรงพยาบาล

กรุงเทพระยอง วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลนครระยอง 
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครั งที่ 2 (โครงการคัดกรองสุขภาพยามเย็น) วันที่ 29 มกราคม 

2557 เวลา 17.00-19.00 น. ณ สวนศรีเมือง 
 
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 –15.30 น. 
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขีจ่ักรยานแก่ประชาชนที่สนใจออกกาลังกายด้วยการปั่น
จักรยาน จ านวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล วัดปากน  า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 43 คน 

- วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 07.00 – 13.00 น. จัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานรักษ์
สิ่งแวดล้อม ณ ลานแอโรบิคชุมชนปากน  า 1 ต าบลปากน  า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมประกอบด้วย
การรณรงค์ปั่นจักรยานในชุมชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกาลังกายโดยการปั่นจักรยาน ประมาณ 
100 คน ระยะทาง 8.8 กิโลเมตร จากลานแอโรบิคชุมชนปากน  า 1 ไปยังเจดีย์กลางน  า กลับมายังวัดนักบุญ 
เปาโลกลับใจ ชุมชนปากน  า 2 และกลับสู่ลานแอโรบิคชุมชนปากน  า 1 จ านวนทีมที่เข้าร่วม 17 ทีม  ทีมละ 5 คน 
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แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมเจ้าหน้าที่ 4 ทีม ได้แก ่ทีมส านักการคลัง ทีมส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ทีมส านักปลัดเทศบาล และทีมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า และประเภททีมประชาชน 13 ทีม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย 
• กิจกรรมตรวจคัดกรองสุ ภาพและให้คาปรึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน 
• กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน 51 คน 
• กิจกรรมสร้างสุ สร้างใจ โดยใช้ดนตรีสร้างสรรค์ จากโรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า และเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการรับประทานเพ่ือสุขภาพ โดยชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลนครระยอง 
 
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
  จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจ าเดือน ของ อสม. ครั งที่ 2/2557 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556     
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 

- มีผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 86.52 
- บรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก 
- ยังไม่จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เนื่องจากยังไม่ได้รับโอนเงินจาก สสจ. 

 

- กิจกรรมประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธนัวาคม 2556  
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 

ผลการประกวด  
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้าง

หลักประกันสุขภาพ นางพองาม สุขสุวรรณ จาก ศสมช. สวนวัดโขด 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  

นางพิลา ทองก าเนิด จาก ศสมช. สนามเป้า 
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ 2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน นางวนิดา จิตต์เรืองรอง    

จาก ศสมช. มุสลิม - ปากคลอง 

งานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวนประชาชนที่ได้รับการติดตาม

เยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ทั งหมด จ านวน 31 ราย 134 ครั ง แบ่งเป็น 
- เยี่ยมโดยพยาบาลวิชาชีพ 54 ราย 127 ครั ง 
- เยี่ยมโดย อสม. 7 ราย 7 ครั ง 

จ าแนกกลุ่ม ดังนี  
1. มารดาหลังคลอด จ านวน 14 ราย 46 ครั ง 
2. เด็กอายุ 0 - 5 ปี จ านวน 19 ราย 51 ครั ง 
3. ผู้สูงอายุ จ านวน 3 ราย 6 ครั ง 
4. ผู้ป่วยโรคเรื อรัง จ านวน 73 ราย 75 ครั ง 
5. ผู้พิการ จ านวน 1 ราย 1 ครั ง 
6. ผู้ป่วยทั่วไป จ านวน 5 ราย 5 ครั ง 
7. ผู้ป่วยมะเร็ง จ านวน 3 ราย 3 ครั ง 
8. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จ านวน 1 ราย 1 ครั ง 
9. ผู้ป่วยจิตเวช จ านวน 1 ราย 1 ครั ง 
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กิจกรรมอ่ืน ๆ 
1. ส่งต่อผู้ป่วยรักษาที่ รพ.ระยอง 3 ราย 
2. ญาติผู้ป่วยติดต่อยืมอุปกรณ์การแพทย์ 4 ราย จ านวน 5 รายการ 
3. เจาะเลือดที่บ้านผู้ป่วย 1 ราย 
4. เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ 2 ราย 
5. ท าแผล 3 ราย 
6. น าส่งผู้พิการตรวจร่างกายเพ่ือรับรองความพิการที่โรงพยาบาลระยอง 1 ราย 
7. ฉีดยาที่บ้าน 1 ราย 
8. น าส่งผู้พิการตรวจร่างกายรับรองความพิการ 1 ราย 
- รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จ านวน 7 รายการ  จัดท านวัตกรรม แถบผ้าผูกคอสุขสบาย สาหรับผูก

ท่อคอในผู้ป่วยที่ต้องเจาะคอ ใส่ท่อช่วยหายใจ เพ่ือลดการระคายเคืองผิวหนังรอบคอ ป้องกันผิวหนังเปื่อย 
อักเสบ 
งานสุขาภิบาลอาหาร 

1. งานพัฒนาโรงอาหารสวนศรีเมือง (ศูนยจ์ าหน่ายอาหารต้นแบบ) ดังนี   
- ด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานแผงลอยจ าหน่ายอาหารตามข้อก าหนด 12 ข้อ  

จ านวน 12 ร้าน ผลการตรวจทางด้านกายภาพ-ชีวภาพ ผ่านทุกร้าน 
2. ความคืบหน้าตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง) 

2.1 ลงพื นที่ตลาดแม่แดงร่วมกับคณะกรรมการผู้ค้าเพ่ือส ารวจจ านวนผู้ค้าและจ านวนแผงค้า  
เมื่อวันที่ 20, 23 ธันวาคม 2556 

2.2 ประชุมคณะกรรมการผู้ค้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามความคืบหน้า 
และวางแผนการการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีเมือง 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมทั งสิ น 4,312 ราย จ าแนกราย

ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี   
* คลินิกชุมชนอบอุ่น  จ านวน 3,302 ราย  คิดเป็นร้อยละ 76.57 
* ศูนย์บริการฯ ปากน  า  จ านวน    338 ราย  คิดเป็นร้อยละ 7.83 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ  จ านวน    672 ราย  คิดเป็นร้อยละ 15.60  

รวม  จ านวน 4,312 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามพื นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง  

* คลินิกชุมชนอบอุ่น  ในเขต 2,418 ราย  นอกเขต    884 ราย 
* ศูนย์บริการฯ ปากน  า  ในเขต    317 ราย  นอกเขต      21 ราย  
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ  ในเขต    440 ราย  นอกเขต    232 ราย  

รวม   ในเขต 3,175 ราย  นอกเขต 1,137 ราย 
คิดเป็นร้อยละ  ในเขต 73.63   นอกเขต 26.37 
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3. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามประเภทการให้บริการ 

 
 
4. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 
 
รายงานสถานะการเงิน 
- จ านวนผู้ช าระเงิน       550 ราย 
- จานวนเงินทั งสิ น 112,818 บาท 
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กองการศึกษา 

- วันที่ 5 ธันวาคม  2556 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556  

- วันที่ 13 - 14  ธันวาคม 2556 งานภูมิบุรี ศรีระยอง ถนนยมจินดา ประจ าปี 2556  
- การจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 งานเริ่มเวลา 07.30 น. ประธานในพิธีจะมาถึง 

ในเวลา 08.00 น. โดยมีท่านปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน  ท่านรองนายกเทศมนตรี นายมานพ วาจาสิทธิ์ 
เป็นผู้อ่านสารวันเด็ก และท่านยกเทศมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่เด็ก และกล่าวเปิดงานวันเด็ก หลังจากนั นจะ   
เรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่าน และท่านผู้อ านวยการกองทุกกอง ช่วยแจกของขวัญให้กับเด็ก ในปีนี มีของขวัญ 
5,000 ชิ น ในที่ประชุมเลือกกระเป๋าใส่เครื่องเขียน ตุ๊กตา และออมสิน การแสดงพิธีเปิดในปีนี จะเป็นของ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคระยอง รวมจ านวน 10 ชุด ซึ่งได้ขอความ
อนุเคราะห์ยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักการคลังแจกไอศกรีม และข้าวกล่อง  กองสวัสดิการสังคมแจก        
ข้าวเหนียวหมู และข้าวเหนียวไก่ กองวิชาการและแผนงานช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล
บริการน  าดื่ม จ านวน 3 จุด กองการศึกษาบริการเรื่องของขวัญ กองช่างเรื่องของสถานที่และระบบไฟฟ้า    
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่องการปฐมพยาบาล 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ ๓ ธันวาคม 2556 ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒ 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า 

- วันที่ ๕ ธันวาคม 2556 คณะครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรฯ  
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด คณะครูร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนศรีเมืองระยอง 

- วันที่ ๖ ธันวาคม 2556 คณะครูจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับ
นักเรียน ณ ห้องประชุม E-Classroom 

 

http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
http://www.rayongcity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1403%3A-5-2556-&catid=116%3A2011-10-06-10-08-37&Itemid=618&lang=th
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- วันที่ ๑๒ ธันวาคม 2556 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น  า เฉลิมพระเกียรติ ปีที ่๑๑ 
กลุ่มประมงเรือเล็กปากน  าระยอง เทศบาลนครระยอง 

- วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม 2556 คณะครูร่วมเดินขบวนงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั งที่ ๙ พร้อมจัด
กิจกรรมนิทรรศการ และการแสดงของนักเรียน ณ ลานวัฒนธรรม ถ.ยมจินดา อ.เมือง จ.ระยอง 

- วันที่ ๑๖ ธันวาคม 2556 นักเรียนสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
English Camp ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ได้รับการคัดเลือกจ านวน ๓ คน 

- วันที่ ๑๗ ธันวาคม 2556 บริษัท เอบี ฟู้ดแอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดกิจกรรม
โครงการ “เด็กไทย สูงสมส่วน สมองดี แข็งแรง” ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า 

- วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2556 คณะครูเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย กิจกรรม
รณรงค์ ออกก าลังกาย แรลลี่จักยานรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโดยสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง 
ณ ลานแอโรบิคชุมชนปากน  า ๑ ต าบลปากน  า อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

- วันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม 2556 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม ครั งที่ ๖๓ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื นที่การศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ประเภทการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั น ป.๑-ป.๓ 

- ๒๖ ธันวาคม 2556 เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม 
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

- วันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม 2556 จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า 

- วันที่ ๒๘ ธันวาคม 2556 นักเรียนได้รับรางวัลดังนี  ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันแต่งกลอน
สดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทการแข่งขันวาดภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน-
มหาราช ชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

- วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2556 นักเรียนรับมอบทุนการศึกษา ณ ศาลาการเปรียญวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) 
- ซ่อมแซมเสาห้องวิทยาศาสตร์อาคารเรียน ๑, ฝ้าอาคารเรียน ๒ – ๓ ในห้องเรียนจ านวน ๒ ห้อง,  

ฝ้าอาคารเรียนบริเวณระเบียงทางเดิน 

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 -  ไม่มี 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- ด.ช.อานนท์ รณศิริ  ชั น  ป.5  รับรางวัลเหรียญทอง สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ  ประจ าปี  2556 
- เด็กหญิงไรวินทร์  กลิ่นหอม ชั น ป. 6 รับรางวัลชมเชยการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ    

ครั งที่  10 ประจ าปี   25556  
- ด.ญ.อรนิชชา ทองบุ ชั น  ป. 2 รับรางวัลเหรียญทอง  ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2556  
- ด.ญ.ชญานิศ กมลวรกุล ชั น ป.6 รับรางวัลเหรียญทอง ศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4 - 6 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2556  
- ด.ช.ธนธัต เขตสมุทร และเ ด.ช.ภวูดล ขึงโพธิ์ ชั น ป.6 รบัรางวัลเหรียญทอง  

การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2556  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่นอายุ 12 ปี (หญิง) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ ยูโร่เค้ก”
ไทยแลนด์บีช  รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ของสมาคม กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
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- ผลสอบสสวท. รอบท่ี  1 ประจ าปี  2556 
คณิตศาสตร์  ป.3  จ านวน  3  ราย 
1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พิมพา 
2. เด็กหญิงทักษพร  เอี่ยมสืบทับ 
3. เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์ปาน 

วิทยาศาสตร์  ป.3  จ านวน  4  ราย 
1. เด็กชายคุณากร  เกตุทอง 
2. เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ตั่น 
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   พิมพา 
4. เด็กหญิงอรอมล  จันทรมหา 

คณิตศาสตร์  ป.6  จ านวน  2  ราย 
1. เด็กหญิงฉัตรอักษร  สุขสวัสดิ์ 
2. เด็กชายบุริศร์  อภิชาติไพศาลสิน 

วิทยาศาสตร์  ป.6  จ านวน  4  ราย 
1. เด็กชายธนกร  อติกรจุฑาศิริ 
2. เด็กชายภควัต  ดามี 
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีธรรม 
4. เด็กชายอานนท์  รณศิริ 

- ชนะเลิศแข่งตอบปัญหาประวัติสมเด็จพระเจ้าตากฯ ชนะเลิศแข่งวาดภาพสมเด็จพระเจ้าตากฯ 
รางวัลชมเชยแต่งกลอนแปดสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากฯ แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ งานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากฯ 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  (4 ธ.ค. 56) 
- ความปลอดภัยในโรงเรียน  (11, 12  ธ.ค. 56)   
- ภูมิบุรี  ศรีระยอง  (13 – 14 ธ.ค. 56) 
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 (16 ธ.ค. 56) 
- กิจกรรม  Science  &  Math  Junior (17 – 19 ธ.ค. 56)   
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี ป.5 (18 ธ.ค. 56) 
- กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ป.6 (19 – 21 ธ.ค. 56) 
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (22 ธ.ค. 56) 
- นิเทศทดลองการใช้หนังสือ สสวท. (23 - 25  ธ.ค. 56) 
- กิจกรรม พุธบ่ายคลายเครียด (เทศกาลคริสมาสต์) (25 ธ.ค. 56) 
- ปรับปรุงประตูโรงเรียน 
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โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- กิจกรรมบรรพชาสามเณร ประจ าปี 2556 ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2556  
ณ  วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2556 วนัที่ 4  ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- พิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ วันที่  5  ธันวาคม 2556   

ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 
- ร่วมแสดงในงานมหกรรมงานการกุศล "เทศกาลปล่อยสัตว์"  และชิมอาหารเจ ในวันที่ 8 ธันวาคม 

2556 ณ มูลนิธิประภัสสรคุณธรรม  
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- แนะแนวการศึกษาจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) วันที่  10  ธันวาคม  2556 
ณ  ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต 

- การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง วันที่  10  ธันวาคม  2556  ณ  ห้องศูนย์อาเซียน  
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชุมพล  

- ร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง ระหว่างวันที่  13-14 ธันวาคม 2556 ณ  ถนนยมจินดา   
- กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั นประถมศึกษาปีที่  5-6 ประจ าปี2556 

ระหว่างวันที่  20-22  ธันวาคม  2556  ณ  ค่ายลูกเสือกัญจณัช  อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง 
 - กิจกรรม  merry christmas  วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล   
- มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและการแข่งขันทางวิชาการ วันที่   28 ธันวาคม 2556   

ณ  วัดลุ่ม  (พระอารามหลวง) 
- ร่วมแสดงมุฑิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2556 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  
- กิจกรรมท าบุญใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี ประจ าเดือนธันวาคม  2556 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 4 ธันวาคม 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

 -  วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
 -  วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ สวนศรีเมือง  
 -  วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ประกวดแดนเซอร์ ณ แหลมทองระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 -  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง 
 -  วันที่ 20 ธันวาคม 2556 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน 
 -  วันที่ 25 ธันวาคม 2556 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
 -  วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 20 คน  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 - วันที่ 2 ธันวาคม 2556 จัดบรรพชาสามเณร 
 -  วันที่ 4 ธันวาคม 2556 จัดกิจกรรมวันพ่อ 
 - วันที่ 5 ธันวาคม 2556 คณะครูเข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 
 -  วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2556 เข้าร่วมงานภูมิบุรีศรีระยอง  
 -  วันที่ 25 ธันวาคม 2556 จัดงานราตรีสีชมพูขาวหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและรัฐเป็นอย่างดี 
 -  วันที่ 28 ธันวาคม 2556 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า โดยนักเรียนของโรงเรียนไปร่วมแสดงในพิธีเปิด
งานกาชาดจังหวัดระยอง และเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ในงานวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช โดยได้รับรางวัลชมเชย ทั งมัธยมต้น และมัธยมปลาย 

 

 

 

 

 



 -32- 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

- โครงการศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนเทศบาลนครระยอง   วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 
ชมการแสดงแบบล้านนาและร่วมรับประทานอาหารขันโตก สักการะพระธาตุดอยสุเทพ ชมศิลปหัตถกรรมการ
ท าร่มท่ีบ่อสร้าง  เที่ยวชมสวนสัตว์ Chiang Mai Night Safari  และเที่ยวชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน ณ เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
- การเลือกตั งประธานชุมชนหลังวัดโขดฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

ผลการเลือกตั งประธานชุมชนหลังวัดโขดฯ 
หมายเลข 1    นายภิญโญ  เชยชม   ได้คะแนน  186  คะแนน 
ได้รับการเลือกตั งให้เป็นประธานชุมชน  

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
- มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ  วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายวรวิทย์  ศภุโชคชัย 

นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวทักทายผู้มารอรับผ้าห่มกันหนาวพร้อมเปิดงาน 

สถานธนานุบาล 

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

ยอดรับจ าน ารวม 2,640 ราย จ านวนเงิน 64,640,600.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,912 ราย จ านวนเงิน 68,850,100.- บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,773 ราย จ านวนเงิน 217,562,900.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี ยรับจ าน า 2,291,533.50 บาท 
 ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด 00.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,191,533.50 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี ย O.D ธนาคารออมสิน 290,507.12 บาท 
 รายจ่ายประจ า 238,661.65 บาท 
 รวมรายจ่าย 529,168.77 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,662,364.73 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 77,841,000.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 62,159,000. บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ขอเรียนเชิญผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาอบรมที่เหอฉือ เข้ารับการอบรมและรับ
ฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เวลา 09.00 น.  
 -  เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา มีการก่อสร้างที่มีปัญหาในเรื่องของการคุมงาน ต่อท้ายการ
ตรวจรับอยู่ ซึ่งโครงการแรก คือ หมู่บ้านไพบูลย์นิมิตรสุข งบประมาณจ านวนที่สี่แสนห้าหมื่นบาท ปรากฏว่างาน 
ตัวนี มีการตรวจรับประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 เอกสารส่งมาเพ่ือด าเนินในเรื่องเบิกจ่ายประมาณเดือน
ธันวาคม 2556 ซึ่งในเอกสารทั งหมดปรากฏว่าต้องมีการปรับตามสัญญา เมื่อเอกสารด าเนินการเรียบร้อยและเป็น
ฎีกาเบิกจ่ายแล้ว  ซึ่งในขั นตอนการอนุมัติฎีกาได้มีการทักท้วงจากผู้มีอ านาจว่าโครงการนี กรรมการตรวจรับแล้ว
พิจารณาไม่ปรับ ซ่ึงท าอะไรไม่ได้ บอกว่ามันมีการที่จะต้องต่อท้ายสัญญา แต่ผลปรากฏว่าในทางเอกสารนั นทาง
กรรมการกับช่างคุมงานไม่ได้ด าเนินการตามขั นตอนเอกสารเลย ผลสุดท้ายมีการเบิกจ่ายไปโดยปรับ ซึ่งถูกต้องตาม
เอกสาร แลในเรื่องของสะพานโขดศาลเจ้าจะมีการนัดตรวจอยู่ภายใน 2 – 3 วันนี  ผลสุดท้ายช่างคุมงานมาประสาน
กับพัสดุบอกว่าในการก่อสร้างนั นจ านวนเสาเข็มหรือช่วงคานไม่เป็นไปตามแบบ คือไม่มีการตรวจรับ คือต้องมีการ
แก้ไขสัญญาก่อน ซ่ึงเริ่มจะเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ จึงมีความต้องการที่จะขอความร่วมมือกับทางกองผู้อ านวยการ
กองช่าง  ช่วยก าชับทางช่างที่มีหน้าที่ควบคุมงาน คือในระเบียบก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และในเรื่องหลักเกณฑ์ที่
เราก าหนดวิธีการปฏิบัติซักซ้อมกันเป็นประจ าจะต้องมีว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร แต่ในปัจจุบันเวลาส่งงาน
มาแล้วนั นรายงานช่างก็ไม่ได้ท า บางทีตรวจรับไป ไปติดที่รายงานช่างอีกเดือนหรือสองเดือน คือควรจะด าเนินการ
ด้วยความระมัดระวัง โดยให้ก าชับในทางปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา  
  

 (ปิดประชุม เวลา 11.50 น.) 

 
     ลงชื่อ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางซ่อนกลิ่น  ชูเชิด) 
                                 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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