
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่2/2557 

วันที่  4 กุมภาพันธ์  2557 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
3. นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายมนตรี นันตติกูล ปลัดเทศบาล 
6. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รองปลัดเทศบาล 
7. นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
8. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางกิ่งแก้ว ถนอมถิ่น ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
10. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. นายสุธน ซื่อประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
14. นายชนินทร์ จันทน์ขาว แทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
16. นางสุนิสา ร่มรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัปากน  า 
17. นางประเทือง เนื่องจ านงค์ แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง 
18. นางสุภลักษณ์ ตั งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวดัโขดทิมทาราม 
19. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
20. นายมนตรี สิริทัตสุนทร แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธติเทศบาลนครระยอง 
21. นายชณินทร์ บรรจงอักษร ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
23. นางผ่องศรี ปิยะยาตัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
24. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
25. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวกนก อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
27. นางสาวกัลยรัชต์ ธันยสหพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
28. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
29. นายปณิธิ กรุตนิมิตร หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
30. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1. นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                   (ไปราชการ) 
2. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                   (ไปราชการ) 
3. นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี                   (ไปราชการ) 
4. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- วันนี ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของจีน ซึ่งตรงกับปีมะเมีย จึงขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีตลอดทั งปี 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมือ่วันที่ 7 มกราคม 2557  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรายงานว่าหลังจากคุณสมชัยโต้แย้ง จึงได้มีการประชุม
ซึ่งได้สรุปบันทึกถึงเหตุผลว่ามีความจ าเป็นอย่างไรที่จะต้องยุติการประมูลขายทอดตลาด และยุติการก่อสร้างตลาด
แม่แดงใหม่ ซึ่งได้ให้กองวิชาการและแผนงานไปประสานกับคุณสมชัยแล้วเพ่ือให้เข้ามาประชุมร่วมกัน โดยนัด
ประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น. ในส่วนของตลาดแม่แดงชั่วคราวที่ยกเลิกไปคือได้สรุป และ
ท าบันทึกแจ้งส านักการคลังไปแล้ว โดยจะจ่ายเงินในเดือนมกราคม ในส่วนของเต้นท์ และแท็งค์น  าจะท าบันทึกส่ง
ให้กองช่างรับไปใช้ประโยชน์ในงานต่อไป 

- ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานรายงานว่าทางส านักงานบังคับคดีของศาลปกครองเขาก็ได้สอบถาม
ความคืบหน้ามาว่าเทศบาลได้ท าไปถึงไหนแล้ว ซึ่งขณะนี กองวิชาการฯ ได้แจ้งส านักการสาธารณสุขฯ ว่าให้รีบสรุป
และส่งมาให้กองวิชาการฯ ภายในวันนี  เพ่ือจะได้รายงานให้ทางศาลปกครองทราบ 

- คุณรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานว่าจากที่ได้ท าหนังสือแจ้งเจ้าของที่ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2557 ในส่วนของประมูลอาคารเก่าได้ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ประมูลมารับในส่วนของเงินมัดจ าคืน และในส่วนของจัด
จ้างเช่าหม้อแปลงอยู่ระหว่างตั งเรื่องยกเลิกการจัดหาอยู่ ส าหรับการประมูลก่อสร้างตลอดแม่แดงใหม่ที่ยกเลิก
เนื่องจากว่าของต้องมีการปรับแบบใหม่ ส าหรับรายที่เขามาซื อและยื่นซึ่งคิดว่าจะชะลอว่าหากในครั งต่อไปจะให้เขา
รับเอกสารไปเลยโดยไม่ซื อ แต่เนื่องจากของยังไม่เกิดความชัดเจน จึงจะให้ทางงานพัสดุแจ้งให้เขามาถอนเงินค  า   
ซื อซองคืนไปก่อน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลดัเทศบาล 

- บรรจุและแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 4 ราย 
  1. นางสาวพรรณิภา  ประวันจะ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 5   แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 
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  2. นายยุทธนา  แสนปัญญา ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 7        แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

  3. นางสาวเรวะดี  รัศมีงาม ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 11       แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย โรงเรียนนครระยองวิทยาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

  4. นางสาวสุคนธรส  เทียนวรรณ์ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ล าดับที่ 12   แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง 

ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป  
ฝ่ายอ านวยการ 
งานขนส่ง 

- งานขนส่งผู้โดยสาร มีรายรับ 181,937.45. บาท  รายจ่าย 106,905.23 บาท   
(รายรับสูงกว่ารายจ่าย 75,032.00 บาท )  ยอดเงินสะสมคงเหลือ 605,176.98 บาท 
       - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสถานีขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ผู้รับจ้างได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการของผู้รับจ้าง 

ฝ่ายปกครอง 
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) 
   1. การจัดการจราจรและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
            - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - จัดการจราจรและดูแลความเรียบร้อยบริเวณสวนศรีเมือง หน้าส านักงานเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล 
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโขด
ศาลเจ้า สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน้อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู้เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนส่ง (บขส) ระยอง 

2. ตักเตือนผู้กระท าความผิด 
            - ดูแลห้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                   - กองวัสดุก่อสร้างไว้บนไหล่ทาง ทางเท้า และท่ีสาธารณะ จ านวน 3  ราย 
          - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหล่น จ านวน 2 ราย 
                   - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร้านค้าตั งวางจ าหน่ายของโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 5 ครั ง       

3. จัดเก็บป้ายที่ไม่ขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 54 แผ่น 
4. ตรวจสอบพบฝาท่อระบายน  า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 52 แห่ง  

      5. งานที่ได้รับมอบหมาย 
  -  ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเร่ร่อน  จ านวน  2   ราย 
  -  ตรวจสอบจับกุมผู้บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  
            - น าขบวนคณะศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานราชการในสังกัด จ านวน  -  ครั ง  
       - จ้าง รปภ. ท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดจราจรแทนเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
บริเวณส านักงานเทศบาลนครระยอง และบริเวณสวนศรีเมือง ตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ดังนี  



 -4- 

             1. บริเวณส านักงานเทศบาลนครระยอง จ านวน 2 ผลัด (กลางวัน 2 คน/ กลางคืน 1 คน) 
ผลัดละ 12 ชั่วโมง 
             2. บริเวณสวนศรีเมือง จ านวน 2 ผลัด (กลางวัน 1 คน/ กลางคืน 2 คน)  
ผลัดละ 12  ชั่วโมง  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ระงับอัคคีภัย        34  ครั ง 

      - งานบริการ         156  ครั ง 
- งานกู้ภัยฯ            24  ครั ง     

- ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ และศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม 

- โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันฯ โรงเก็บพัสดุ และโรงจอดรถ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน 
         * จ านวน          5  คณะ   
         * จ านวน      195  คน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                 1 คน 
- พนักงานเทศบาล ย้ายเปลี่ยนสายงาน                                                        - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายมา                                                                 1 คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหม่                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่หน่วยงานอื่น                              - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                      - คน 
- ลูกจ้างประจ าลาออก                                                                           - คน 
- ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต                           - คน 
- พนักงานจ้าง (รับเข้ามา)                                                                      21 คน 
- พนักงานจ้างลาออก                                                                           3 คน 
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น 
  (ต าแหน่งบริหาร)                                                                               - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ น (ต าแหน่งบริหาร)             - คน 
- แต่งตั งพนักงานครูเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่ง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                           - คน 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง      
     * พนักงานเทศบาล            148 คน 
     * ลูกจ้างประจ า                  37 คน 
     * พนักงานจ้างทั่วไป           164 คน 
     * พนักงานจา้งตามภารกิจ    284 คน 
                         รวม          633 คน 
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อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)      
     * พนักงานครูเทศบาล               258 คน 
     * ลูกจ้าง (สังกัดโรงเรียน)               4 คน  
     * พนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)         83 คน 
                         รวม                345 คน 

รวมทั้งสิ้น    978   คน      

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 

ประจ าเดือน มกราคม 2557 

 
 

รายงานการท าบัตร 
ประจ าเดือน มกราคม 2557 
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- จัดโครงการสีสัน วันเทศกาล (ตรุษจีน) ปีงบประมาณ 2557  
 - เรื่องการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยดี  แต่ละหน่วยเลือกตั ง
สามารถเปิดหีบลงคะแนนได้ครบทั ง 58 หน่วย โดยมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั ง แต่ไม่มีการประมวลผล 
โดยส่งให้ กกต.ประจ าจังหวัดระยองเป็นผู้ด าเนินการเอง ซึ่งจากที่ผ่านมามีผู้มีสิทธิเลือกตั งสี่หมื่นคน ผู้มาใช้สิทธิ
ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคน หรือประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์   
 -  เรื่องการใช้พลังงานซึ่งที่ผ่านมากระแสไฟฟ้าภายในส านักงานเทศบาลนครระยอง จะเกิดการกระชาก
ของกระแสไฟฟ้า หรือมีการดับบ่อย ซึ่งเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน ส านักปลัดเทศบาลจึงได้ประสานให้ทางกอง
ช่างตรวจสอบ ซึ่งกองช่างรายงานในเบื องต้นว่าหม้อแปลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถรองรับพัสดุต่าง ๆ 
ที่มีเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ ได้ เช่น แอร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั งมีขนาด 500 เควีเอ  3 เฟรส ซึ่งอายุ
การใช้งานของหม้อแปลงดังกล่าวปัจจุบันใช้งานมาแล้วประมาณ 7 ปี ส่วนสาเหตุอ่ืน ๆ ยังไม่ทราบแน่ชัด ทั งนี 
ส านักปลัดเทศบาลจะได้ท าหนังสือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือให้มาช่วยตรวจสอบ   

มติที่ประชุม -  ควรท าหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มาตรวจสอบ และหากว่ากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
  ควรเปลี่ยนหม้อแปลงใหม ่และคิดเผื่อไว้ส าหรับของศาลาประชาคมที่จะต้องสร้างใหม่ด้วย      
  เพ่ือจะได้ตั งงบประมาณได้ถูกต้อง 

 -  ท่านปลัดเทศบาลก าชับเรื่องที่คณะครูที่จะต้องเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการเลือกตั ง ซึ่งเมื่อได้รับ
ค าสั่งแล้ว หากจะไม่ปฏิบัติงานให้ยื่นใบลาให้เป็นกิจจะลักษณะ  

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

 
1. 

สอบสวนข้อเท็จจริง 
เทศบาลได้ว่าจ้างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงาน 

 
อยู่ระหว่างสอบปากค า 

  

2. เทศบาลว่าจ้างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบ
ประกวดราคาก่อนวันที่ได้รับเอกสารประกวดราคา 
ตัวจริง 

นัดสอบปากค าและขอเอกสาร   

3. แจ้งตายผิดตัว อยู่ระหว่างสรุปส านวน   
4. ร้องเรียนการบริหารงานห้องสมุด อยู่ระหว่างสรุปส านวนการสอบสวน   

5. สายไฟฟ้าบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยสูญหาย อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน   

6. การค้างค่าเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถของหจก.ซันลุย
และอู่จ าเนียน การช่าง 

อยู่ระหว่างแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (สว.2)   

7. นายสมปราชญ์ ป้อมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี    
(ยาไอซ์) 

ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อน อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลจังหวัดจันทบุรี 

  

 
8. 

เรื่องร้องเรียน                                             
คุณพิเศษฐฯ ร้องเรียนถูกปิดกั นถนนไม่สามารถเข้า
ออกได้บริเวณถนนซอยแยกบางจาก 

 
อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริง 

  

 
 



 -7- 

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

 
9. 

เรื่องเทศบัญญัติ 
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขต
เทศบาลนครระยอง 

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักนิติธรรมในการ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

  

10. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบกฎหมาย อยู่ระหว่างเสนอโครงการ   

11. แจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดี กรณี รถยนต์เฉี่ยวชน
เสาไฟฟ้า บริเวณแขวงการทางระยอง (ไม่พบรถยนต์
ที่เฉี่ยวชน) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของพนักงานสอบสวน   

 
12. 

คดีเพ่งเทศบาลเป็นโจทก์ 
คดีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

 
อยู่ในระหว่างส านักงานบังคับคดีอายัดเงินที่ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาชลบุรี 1 จ านวน 47,075.02 บาท 

  

13. คดีนายสราวุธ สมานะ 
(รถชนเสาไฟฟ้า) 

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

  

14. คดีนายวัชระ คึมยะราช 
(รถชนเสาไฟฟ้า) 

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

  

15. คดีบอลลูนระเบิด ศาลจังหวัดระยองมีค าพิพากษายกฟ้อง เทศบาลได้ยื่น
อุทธรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ
จังหวัดระยอง 

  

 
16. 

คดีแพ่งเทศบาลเป็นจ าเลย 
คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู(บริเวณถนนท่าบรรทุก) 

-ศาลนัดฟังค าพิพากษา วันที่ 20 พ.ย.55 เวลา 09.00 
น. พิพากษาว่าพยานหลักฐานนายธีระศักดิ์  อินทนู ที่ 1 
กับพวกรวม 8 คน ไม่อาจรับฟังได้ว่า ได้ครอบครองในที่
พิพาทมาก่อนวันที่  1 ธันวาคม 2497 ซึ่งเป็นวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามบทบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ     
การเข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา 9 นายธีระศักดิ์ อินทนู ที่ 1 กับ
พวก 8 คน จึงไม่มีสิทธิอ้างการครอบครองที่ผิดกฎหมาย
ยันต่อรัฐได้ ค าพิพากษาศาลชั นต้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 พิพากษายืนตามศาลชั นต้น,นายธีระศักดิ์ฯ ยื่น
ฎีกา, อยู่ในระหว่างขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการ
ยื่นแก้ฎีกา คัดค้านค าร้องขอด าเนินคดีในชั นฎีกาอย่าง
คนอนาถา และคัดค้านค าร้องขอทุเลาการบังคับ 

  

17. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟ้องเทศบาล 
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข้างแหลมทอง) 

-อยู่ในระหว่างแก้ฎีกาและคัดค้านทุเลาการบังคับคดี             
(ศาลชั นต้นพิพากษาว่าเป็นภารจ ายอม, ศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าเป็นทางสาธารณะ โจทก์ฎีกา) 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

 
18. 

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

 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

  

19. คดีนางสมทรง  ช่วยชาติ (ทุ่งโตนด) 
 

ศาลปกครองจังหวัดระยองได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 27 
มี.ค.2556 ว่าการท่ีเทศบาลไม่มีค าสั่งให้เจ้าของที่ดินรื อ
ถอนก าแพงและกองที่ดินออกจากซอยพิพาทเพ่ือให้ถนน
พิพาทใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติ เป็นการละเลยต่อหน้าที่
ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 เม.ย.56 เทศบาลยื่นอุทธรณ์
คัดค้านค าพิพากษาของศาลปกครอง เนื่องจากถนนที่
พิพาทเป็นถนนส่วนบุคคล และอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 
12021 เลขที่ดิน 2067 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 
เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสะอิ ง ปานงาน และไม่มีหลักฐาน
การอุทิศท่ีดินดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์ 
เทศบาลจึงไม่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินได้ จึงไม่ถือว่าเป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  

  

20. คดีนายจักรพงษ์ หงส์หิรัญรัตนา (ตลาดวัดลุ่ม) ศาลปกครองระยองได้มีค าพิพากษาให้นางสาวบุญเรือน  
แซ่เอ๊ียบ ที่ 3 นางสาวลักขณา บ ารุงพงษ์ ที่ 4 ไม่ให ้  
ตั งร้านค้าแผงลอยบนทางเท้าสาธารณะบริเวณด้านหน้า
อาคารพาณิชย์เลขที่ 14/45 ของผู้ฟ้องคดี 

  

21. นางวรรณา  ตันเต่งผล (ตลาดแม่แดง) ส านักบังคับคดีปกครอง ศาลปกครองได้สอบถามความ
คืบหน้าของตลาดแม่แดง อยู่ระหว่างแจ้งให้ส านักการ-
สาธารณสุขฯ ชี แจงข้อเท็จจริง 

  

22. การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ
ถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 15 
 

ส านักงานที่ดินแจ้งว่ามีผู้คัดค้าน คือ นายชลัช หาญ
ณรงค์ และให้เทศบาลสอบสวนความเป็นมา สภาพที่ดิน 
อาณาเขตเนื อที่ การใช้ประโยชน์ สอบสวนผู้สูงอายุและ
ผู้ปกครองท้องที่อยู่ระหว่างกองช่างตรวจสอบอาณาเขต
อยู่ระหว่างประสานผู้สูงอายุ 

  

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

  

 
24. 

 
การออก น.ส.ล. ที่ดินบริเวณโขดศาลเจ้า 

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

  

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

 
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.56 ได้น าพนักงานสอบสวนจับกุม               
นางพะนอจิตต์  หรือขาว จ าเลย  
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ส านักการคลัง 
1. รายงานสถานะการเงินการคลัง  

  1.1 รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ สิ นเดือน มกราคม 2557 

 
 

1.2 เปรียบเทียบรายรับจริง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ม.ค.) ปี 2556 และ ปี 2557 

 

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด
ฝึกอบรม หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สืบเนื่องจาก สตง. ตรวจสอบงบ
การเงินของ ทต.ฉลอง พบว่าได้มีการ เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับอบรม ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมความรู้เพ่ือพัฒนา
บุคลากร อันเป็นนิติบุคคลโดยอ้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคาแหงในการฝึกอบรม  และได้ตรวจสอบ
พบว่าหนังสือดังกล่าวมิใช่หนังสือที่ออกจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กระทรวงมหาดไทย จึงได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ.2549 เพ่ือให้ถือปฏิบัติ  

1. ให้ค านึงถึงมาตรฐานของหน่วยงานผู้จัด โดยพจิารณาจากประสบการณ์ ความช านาญ  
    ความน่าเชื่อถือ ผลงานที่ผ่านมา ข้อมูลวิทยากรที่ให้ความรู้ รวมถึงภารกิจ หน้าที่หรือ 
    วัตถุประสงค์ในการจัดตั งหน่วยงาน  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหน่วยงานผู้จัด  
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแนบแบบแสดงเจตจ านงในการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม   
    ไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานต่อผู้ที่อ านาจอนุมัติ (ตามแบบที่ มท.ก าหนด)  
    เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม  
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4. ผู้มีอ านาจอนุมัติให้บุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติ  
    หน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ อปท. ตามจ านวนที่เห็นสมควรและสอดคล้องกับ  
    สถานะทางการเงินการคลัง 
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดท ารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

ภายใน 60 วันนับแต่วันเดินทางกลับ รายงานผลการศึกษาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  
(1) ชื่อหลักสูตร  
(2) หน่วยงานผู้จัด  
(3) ระยะเวลาการฝึกอบรม  
(4) สรุปเนื อหาสาระที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากการศึกษาอบรม  
(5) ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  
(6) การน าความรู้ทีได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
     ตามอ านาจหน้าที่ 

3. รายงานแผนการจัดหาพัสดุ  
3.1 รายงานผลด าเนินการแผนจัดหาพัสดุ (รายการที่จัดหาในเดือน มกราคม 2557) 

 
 
3.2 รายงานการด าเนินการแผนจัดหาพัสดุ (รายการที่จัดหาในเดือน กุมภาพันธ์ 2557) 
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กองช่าง 
- โครงการปรับปรุงอาคารส่วนช าแหละโค/กระบือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครระยอง ผลการด าเนินงาน

ปัจจุบัน แล้วเสร็จ 100% ตรวจรับงานแล้วรอเบิกจ่าย 
- โครงการก่อสร้างรั วโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครระยอง ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 0% ผู้รับจ้าง

เตรียมวัสดุเข้างาน 
- โครงการก่อสร้างห้องน  าโรงเรียนนครระยองวิทยาคมวัดโขดใต้ ผลการด าเนินงานปัจจุบัน แล้วเสร็จ 

100% ตรวจรับงานแล้วรอเบิกจ่าย 
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถคลินิกอบอุ่น ผลการด าเนินงานปัจจุบัน แล้วเสร็จ 100% ตรวจรับงาน

แล้วรอเบิกจ่าย 
- โครงการก่อสร้างสะพานโขดศาลเจ้า ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 60% อยู่ระหว่าง        

งวด 3 งานถนน 
- โครงการติดตั งราวสแตนเลส อาคาร 3, 4, 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ผลการด าเนินงาน

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

ประมาณ 40%  
- โครงการก่อสร้างห้องน  า บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 40% ผู้รับจ้าง

ด าเนินการประกอบโครงหลังคา 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก าแพงกันน  าเซาะ บริเวณศูนย์สิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานปัจจุบัน 

ประมาณ 40 %  ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างคัน คสล. 
- โครงการปรับปรุงราวกันตก หอชมวิวป่าชานเลน ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 40% ผู้รับจ้าง

ด าเนินการเชื่อมเสริมราวกันตก 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสถานประกอบการและเหตุร าคาญ 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตระหว่างวันที่ 2 - 24 มกราคม 2557   

* ต่ออายุ 540 ราย 
* รายใหม่ 1 ราย 
* รวมเงิน 198,105 บาท 
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แผนภูมิที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 
ระหว่างประมาณการรายรับกบัรายรับจริง (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕6 –27 ธ.ค. ๕6) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7 

 

งานตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ก่อนต่อใบอนุญาตเดือนมกราคม 
- ด าเนินการตรวจสอบเดือน มกราคม จ านวน 7 ใบอนุญาต เกณฑ์การตรวจประเมิน ด้านท าเล/ที่ตั ง 

ความสะอาด ความปลอดภัย การจัดการของเสีย ผลการตรวจสอบผลว่า ผ่านเกณฑจ์ านวน 7 ใบอนุญาต 

เรื่องร้องเรียนประจ าเดือน มกราคม 2557 จ านวน 7 เรือ่ง 
1. กรณีคุณนฤมล หมัดโช้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2/36 ถนนเลียบชายฝั่ง ต าบลปากน  า ได้รับความ

เดือดร้อนจากสุนัขข้างบ้านกัดรองเท้าและถ่ายมูล  
* เจ้าหน้าที่แนะน าให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยที่ถูกร้องเรียนให้ควบคุมสุนัขไม่ให้ไป 
  ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง โดยการใช้มาตรการต่างๆ เช่น การล่ามสุนัขทุกครั ง 
  ที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยในบ้าน 2) ให้เก็บมูลสุนัขทุกครั งที่ไปถ่ายมูลในบริเวณบ้านพักอาศัยของผู้อื่น  
  ซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ และแจ้งผลการด าเนินการ 
  ให้ผู้ร้องรับทราบแล้ว  

2. กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน  าเสียของบ้านข้างเคียงบริเวณถนน
ทางไผ่ 1 

* เจ้าหน้าที่แนะน าให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยที่ถูกร้องเรียนให้ใช้ตะแกรงกรอง/  
  ดักเศษอาหาร ก่อนปล่อยน  าเสียลงสู่รางระบายน  าสาธารณะภายใน 3 วัน และให้ใช้ 
  น  าจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ลา้งท าความสะอาดพื นและภาชนะทุกวัน ซึ่งผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตาม 
  ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
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3. กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน  าเสียของบ้านข้างเคียงบริเวณถนน
สมุทรเจดีย์ 

* เจ้าหน้าที่แนะน าให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยที่ถูกร้องเรียนให้ปิดรูก าแพงที่ระบาย 
  น  าเสียเข้าสู่บ้านพักอาศัยข้างเคียง ภายใน 3 วัน ซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม 
  ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้ท ารางระบายน  า และรวบรวมน  าเสียเข้าสู่ 
  บ่อพักน  าเสีย ภายใน 30 วนั เจ้าหน้าที่จะติดตามผลมารายงานให้ทราบต่อไป และแจ้งผู้ร้อง 
  ทราบแล้ว 

4. กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากการประกอบอาหารเพื่อจ าหน่ายของบ้าน
ข้างเคียงบริเวณซอยข้างอ าเภอ  

* เจ้าหน้าที่แนะน าให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองบ้านพักอาศัยที่ถูกร้องเรียนให้ติดตั งปล่องดูดควัน/ 
  ระบายควันที่บริเวณปรุงประกอบอาหาร ให้มีความสูงจากหลังคาบ้านชั น 2 ประมาณ 1 เมตร  
  ภายใน 45 วัน เพราะพัดลมระบายอากาศท่ีติดตั งไว้ไม่สามารถช่วยระบายกลิ่น/ควันได้ไกล  
  ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตามค าแนะน า และแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว และเจ้าหน้าที่จะติดตามผล 
  มารายงานให้ทราบต่อไป 

5. ค าร้องจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองระยองและศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลนครระยอง กรณีโรงแรมระยอง
ล้านนาได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดังของร้านอาหารบ้านประชาธิปไตย  

* เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจวัดเสียงรบกวนร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก  
  ทสจ.ระยอง พบว่าร้านอาหารบ้านประชาธิปไตยก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนจริงตามค าร้อง  
  โดยมีค่าระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 19.4, 26.9 และ 28.4 เดซิเบลเอ ตามล าดับ ซึ่งถือว่า 
  เป็นเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)  
  เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนที่ก าหนดไว้ว่า หากระดับการรบกวนที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า 
  ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบลเอ ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน  
* มีหนังสือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข/ระงับเหตุร าคาญ ถึงเจ้าของ/ผู้ครอบครอง 
  ร้านดังกล่าว ให้หามาตรการควบคุม/ป้องกันระดับเสียงดนตรีที่เกิดจากกิจกรรมภายในร้าน 
  ให้อยู่ในระดับที่กฎหมายก าหนดเพื่อไม่ให้ไปรบกวนและก่อเหตุร าคาญให้กับประชาชนที่พัก 
  อาศัยอยู่ข้างเคียง และมีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการถึงอ าเภอเมืองระยอง และส าเนาเรื่อง 
  แจ้งศูนยด์ ารงธรรม เทศบาลนครระยอง เรียบร้อยแล้ว 

6. กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นควันไฟจากการเผาถ่านบริเวณถนนเลียบชายฝั่ง 
ต าบลปากน  า  

* เจ้าหน้าที่แนะน าให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองเตาเผาถ่านที่ถูกร้องเรียนห้ามเผาเศษวัสดุทุกชนิด  
  รวมทั งการเผาถ่านในเขตเทศบาลนครระยองโดยเด็ดขาด ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม 
  ค าแนะน า แต่ไม่สามารถแจ้งผลด าเนินการตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้ หากผู้ร้องติดต่อ 
  กลับมาภายหลังจะแจ้งผลการดาเนินการให้ทราบต่อไป  

7. ได้รับความเดือดร้อนกรณีกลิ่นเหม็นควันไฟและเขม่าควันไฟจากการเผาเศษกิ่งไม้และขยะมูลฝอย
บริเวณสี่แยกบางจาก 

* เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ก่อเหตุด าเนินการดับไฟทันที และได้มีค าแนะน าห้ามทาการเผาเศษ 
  กิ่งไม้/ใบไม้แห้ง และเศษวัสดุทุกชนิดในเขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปฏิบัติตาม 
  ค าแนะน าและแจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องทราบทางโทรศัพท์แล้ว จึงเห็นควรยุติเรื่องและ 
  รวบรวมเรื่องต่อไป 
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เรื่องร้องเรียนติดตามจากเดือน พฤศจิกายน 2556 จ านวน 2 เรื่อง 
1. กรณีผู้พักอาศัยอยู่หอพักศิริพร และหอพักศิริพรรณ ถนนราษฎร์อุทิศ ต าบลเชิงเนิน กรณีเสียงดัง

จากร้านอีสานรักบ้านเกิด 3 
* เจ้าหน้าที่แนะน าให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองร้านควบคุมเสียงดนตรีของร้านในช่วงเวลาตั งแต่  
  23.00 น. ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่ข้างเคียง แต่ผู้ร้อง  
  โทรศัพท์มาแจ้งว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังรบกวนจากการพูดคุยและการ 
  ทะเลาะวิวาทมาจากร้านดังกล่าวอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหนังสือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ 
  แก้ไขและระงับเหตุร าคาญถึงเจ้าของร้านอีสานรักบ้านเกิด 3 ให้ด าเนินการระงับเหตุทันที 
  หลังจากได้รับทราบค าสัง่ฉบบันี  และมีหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบร้านอีสานรักบ้านเกิด 3  
  ถึงผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปเรียบร้อยแล้ว  
  พร้อมส าเนาเรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลนครระยองทราบแล้ว 

2. กรณี นายสมศักดิ์ ภิญโญ ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นควันไฟจากการย่างหมู บริเวณถนนสองพ่ีน้อง  
* เจ้าหน้าที่แนะน าให้ใช้พัดลมช่วยระบายควันออกไปข้างนอกถนนทันที และให้ติดตั งปล่อง 
  ดูดควันหรือพัดลมระบายควันภายใน 1 ซึ่งผู้ถูกร้องได้ปฏิบัติตามค าแนะน าแล้ว 
* แต่ผู้ร้องยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมโดยให้เพ่ิมความสูง 
  ของปล่องระบายควันให้พ้นระยะของกันสาดภายใน 30 วัน ซึ่งผู้ถูกร้องปฏิบัติตามค าแนะน า 
  เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะติดเชื้อตามสถานพยาบาล/คลินิก 
ลงพื นที่เม่ือวันที่ 20–26 ธันวาคม 2556 และเก็บตกร้านที่ปิดและยังไม่ให้ค าตอบ ในช่วง วันที่ 2 –

3, 6-10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี   
1. สถานพยาบาล/คลินิกทีส่ ารวจ จ านวน 106 แห่ง  
2. ปริมาณขยะติดเชื อรวม จ านวน 428.78 กก./เดือน  
3. คลินิกที่มีการคัดแยกขยะติดเชื อ จ านวน 106 แห่ง  
4. คลินิกที่มีการคัดแยกขยะติดเชื อ จ านวน 50 แห่ง  

และส่งกาจัดอย่างถูกต้อง  
5. คลินิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั งสิ น จ านวน 42 แห่ง 

- รายเก่า จ านวน 26 แห่ง 
- รายใหม่ จานวน 16 แห่ง 

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกในโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 20-23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ไดด้ าเนินกิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน ภายใต้โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ ง 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน คณะสาธารณสุข  
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับขยะ พร้อมทั งสาธิตการคัดแยกขยะ และการท าสิ่งประดิษฐ์  
จากขยะ ให้แก่นักเรียนตั งแต่ระดับชั นอนุบาล - ป.6  

* สรุปกิจกรรมในครั งนี ส าเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ได้รับความรู้จากการอบรมและท ากิจกรรมการคัดแยกขยะอยู่ในระดับ ดี สามารถประดิษฐ์ของใช้จากขยะ ได้คิด
เป็นร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ผู้บริหารและคณะคุณครูในโรงเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
และโรงเรียนมีการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างเป็นระบบ (ขยะถุงพลาสติก/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย/ขยะ
อินทรีย์) 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และหน่วยงานที่มาร่วมท ากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาด้านป่าชายเลน 
มีจ านวน 5 คณะ รวม 504 คน ดังนี  

- วันที่ 5 มกราคม 2557 นักเรียน ร.ร. สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ จ านวน 30 คน ทัศนศึกษาดูงานป่าชายเลน 
- วันที่ 8 มกราคม 2557 นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง         

จ านวน 164 คน ท ากิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน  า 
- วันที่ 8, 9, 15, และ 21 มกราคม 2557 ร.ร. เทศบาลวัดปากน  า น านักเรียนชั นอนุบาล 1-3 และ

ชั นป.1 จ านวน 240 คน รับความรู้เรื่องป่าชายเลน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน 
- วันที่ 14 มกราคม 2557 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมาตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน  
- วันที่ 24 มกราคม 2557 นักเรียน ร.ร. อนุบาลระยอง จ านวน 60 คน ท ากิจกรรมการเรียนรู้  

ระบบนิเวศป่าชายเลน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน และสะพานเดินศึกษาธรรมชาติฯ 
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งานรักษาความสะอาด 
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งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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สถานการณ์โรคไข้สุกใส 
1. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเนินพระ ว่าพบนักเรียนป่วยเป็นโรคสุกใส ในชั นอนุบาล 1/5, 1/6 และ1/7 และจากการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื องต้น พบการระบาด ตั งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 พบผู้ป่วยทั งสิ น จ านวน 24 ราย ดังนี   

- ห้องอนุบาล 1/5 จ านวน 12 ราย  
- ห้องอนุบาล 1/6 จ านวน 3 ราย เด็กหายป่วยแล้ว  
- ห้องอนุบาล 1/7 จ านวน 9 ราย เด็กหายป่วยแล้ว  

จึงไดด้ าเนินการตรวจคัดกรองเบื องต้นในนักเรียนชั นอนุบาล 1/1 –1/7 จ านวน 276 คน และให้
ความรู้เรื่องโรค การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคแก่คณะครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี ก าลังอยู่ระหว่าง
การเฝ้าระวังโรค 

2. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ได้รับแจ้งจากศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพระพบเด็กโรงเรียนวัดเนินพระ 
ป่วยด้วยโรคสุกใส จ านวน 2 คน ในชั นอนุบาล 1/7 ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม 

3. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 พบผู้ป่วยโรคไข้สุกใสโรงเรียนวัดเกาะกลอย จ านวน 17 คน ดังนี  
- ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 13 คน 
- ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 คน 
- ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 คน 

จึงไดด้ าเนินการให้ความรู้เรื่องโรค ระบบการเฝ้าระวังโรค และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคแก่   
คณะครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงขณะนี ก าลังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรค 

งานปอ้งกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองสุขภาพประชาชน จ านวน 588 คน  
1.1 คัดกรองสุขภาพในชุมชน/ทุกวันพุธ ณ สวนศรีเมือง จ านวน 445 คน  
1.2 คัดกรองสุขภาพหน้าส านักงานเทศบาลฯ ทุกวันจันทร์ จ านวน 113 คน 

 
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

2.1 ให้ความรู้โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับบริการคัดกรองฯ  
จ านวน 558 คน  

2.2 ให้ความรู้และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองในหญิงอายุ 20 ปีขึ นไป จ านวน 105 คน 
3. คัดกรองภาวะซึมเศร้า  

3.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า จ านวน 558 คน 
4. โครงการคัดกรองปัญหาสายตาแก่ประชาชน เทศบาลนครระยอง วันที่ 24 มกราคม 2557 ณ 

ศาลาประชาคมหลังเก่า เทศบาลนครระยอง โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีกิจกรรม ดังนี   
4.1 อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพดวงตา/โรคของดวงตา  
4.2 ตรวจคัดกรองระดับสายตาที่สามารถมองเห็น  
4.3 ตรวจจอประสาทตา  
4.4 ตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื อ ต้อลม  
4.5 ตรวจคัดกรองสายตา สั น ยาว เอียง  

* กลุ่มเป้าหมาย อายุ 45 ปีขึ นไป มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และทะเบียนบ้านอยู่ 
ในเขตเทศบาล จ านวน 200 คน มีผู้มารับบริการ 171 คน ซ่ึงจ านวนที่เหลือ 29 คน จะนัดไปตรวจที่รพ.
กรุงเทพระยอง ต่อไป *ผู้ที่ตรวจพบ ต้อกระจก จะได้รับการผ่าตัดที่ รพ.กรุงเทพระยอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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5. โครงการคัดกรองสุขภาพยามเย็น สวนศรีเมือง (กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั งที่ 2 วันที่ 29 
มกราคม 2557)  

5.1 คัดกรองสุขภาพประชาชน 78 คน  
5.2 ตรวจสมรรถภาพร่างกาย 34 คน  
5.3 สาธิตสารปนเปื้อนในอาหารให้กับประชาชน  
5.4 ตรวจสุขภาพฟันเบื องต้น 24 คน  
5.5 ออกก าลังกายโดยการเดินนับก้าว 50 คน 

งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
วันที่ 12 มกราคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของชุมชนปากน้า 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

สติปัญญาปฐมวัย แก่เด็กอายุ 0- 5 ปี จ านวน 26 คน มีการประเมินพัฒนาการเด็ก จ านวน 18 คน             
มีพัฒนาการสมวัย จ านวน 13 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.22 สงสัยพัฒนาการว่าล่าช้า จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.78 

ในรายที่สงสัยพัฒนาการว่าล่าช้า จ านวน 5 คน แบ่งเป็น 
- ด้านภาษา   จ านวน 3 คน  
- ด้านกล้ามเนื อมัดเล็ก  จ านวน 2 คน 

ได้ใหค้ าแนะน าแก่ผู้ปกครองที่บุตรหลานสงสัยพัฒนาการว่าล่าช้าด้านภาษาโดยฝึกการเล่านิทานแบบ
เล่าไปพับไป และการเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือ ด้านกล้ามเนื อมัดเล็ก แนะน าการปั้นดินน้ามัน 

- วันที่ 20-31 มกราคม 2557 ด าเนินโครงการก้าวย่างอย่างมั่นใจ ชีวิตสดใสปลอดภัยจากโรค โดยจัด
กิจกรรมอบรมสุขบัญญัติแห่งชาติแก่นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 
จ านวน 5 โรงเรียน 

- วันที่ 28 มกราคม 2557 จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนคร
ระยอง จ านวน 25 คน เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามอนามัย 55 
 

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยองภาคเรียนที่     
2 /2556 (นักเรียนทั งหมด 5,910 คน จ านวนที่ชั่งน  าหนักทั งหมด 5,901 คน ) นักเรียนที่มีภาวะค่อนข้าง
เตี้ยและเตี้ย คิดเป็นร้อยละ 6.46 (โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร : นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ     
ต่ ากว่าเกณฑ์ (ค่อนข้างเตี ย และเตี ย) ไม่เกินร้อยละ 5 ) พบว่ามีภาวะค่อนข้างเตี ยและเตี ย มีจ านวน 381 คน 
จ าแนกรายโรงเรียน 

- ร.ร. วัดปากน  า   72 คน   ร้อยละ 9.45  
- ร.ร.บ้านปากคลอง  25 คน  ร้อยละ 6.75  
- ร.ร.วัดโขดทิมทาราม   114 คน  รอ้ยละ 5.47  
- ร.ร.วัดลุ่มฯ   60 คน   ร้อยละ 6.46  
- ร.ร.สาธิตเทศบาล  74 คน   ร้อยละ 5.75 
- ร.ร.นครระยองฯ  36 คน   ร้อยละ 7.63 
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รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง               
ภาคเรียนที่ 2 /2556 (นักเรียนทั งหมด 5,910 คน จ านวนที่ชั่งน  าหนักทั งหมด 5,901 คน ) นักเรียนที่มี
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน คิดเปน็ร้อยละ 11.90 (โรงเรียนสง่เสริมสุขภาพระดับเพชร : นักเรียนมีน  าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงเกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วน และอ้วน) ไม่เกินร้อยละ 7) พบว่ามีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน มีจ านวน 702 คน 
จ าแนกรายโรงเรียน 

- ร.ร. วัดปากน  า   81 คน   ร้อยละ 10.63  
- ร.ร.บ้านปากคลอง  29 คน   ร้อยละ 7.83  
- ร.ร.วัดโขดทิมทาราม   270 คน   ร้อยละ 12.97  
- ร.ร.วัดลุ่มฯ          105 คน   ร้อยละ 11.30  
- ร.ร.สาธิตเทศบาล      165 คน   ร้อยละ 12.83  
- ร.ร.นครระยองฯ         52 คน   ร้อยละ 11.03 
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โครงการถนอมดวงตาแก้ไขปัญหาสายตานักเรียน  
- วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหลักเมือง ท าพิธีมอบแว่นสายตาให้แก่

ตัวแทนของนักเรียนแต่ละโรงเรียน จ านวน 14 โรงเรียน นักเรียนที่ได้รับการตัดแว่นทั งหมด จ านวน 113 ราย ดังนี   
1. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า   จ านวน 3 ราย  
2. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  จ านวน 3 ราย  
3. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  จ านวน 4 ราย  
4. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  จ านวน 17 ราย 
5. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง  จ านวน 1 ราย 
6. โรงเรียนสมคิดวิทยา    จ านวน 9 ราย 
7. โรงเรียนอนุบาลระยอง   จ านวน 18 ราย 
8. โรงเรียนวัดเนินพระ    จ านวน 9 ราย 
9. โรงเรียนอารีย์วัฒนา    จ านวน 3 ราย 
10. โรงเรียนวัดเกาะกลอย   จ านวน 1 ราย 
11. โรงเรียนกวงฮั ว    จ านวน 13 ราย 
12. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน  า  จ านวน 24 ราย 
13. โรงเรียนระยองวิทยาคม   จ านวน 2 ราย  
14. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   จ านวน 6 ราย 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 14 –17 

มกราคม 2557 ณ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.60 
- ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 86.71 

จัดกิจกรรมประชุมต่อเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั งที่ 3/2557 ในวันที่ 22 มกราคม 2557      
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 

- มีผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 89.96 
- ยังไม่จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เนื่องจากยังไม่ได้รับโอนเงินจาก สสจ. 
- ค้างจ่ายตั งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557 

ส่ง อสม. เข้าประกวด อสม. ดีเด่นระดับเขตและภาค ประจ าปี 2557 ในวันที่ 16 มกราคม 2557  
ณ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี จ านวน 2 สาขา 2 คน ได้แก่ 

1. สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ นางพองาม สุขสุวรรณ จาก ศสมช. 
สวนวัดโขด 

2. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางพิลา ทองก าเนิด จาก ศสมช. สนามเป้า 
ผลการประกวด 
ไม่ผ่านการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและภาค ประจ าปี 2557 

งานติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวนประชาชนที่ได้รับการติดตาม

เยี่ยมบ้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ทั งหมด จ านวน 104 ราย 175 ครั ง แบ่งเป็น 
- เยี่ยมโดยพยาบาลวิชาชีพ 54 ราย 127 ครั ง 
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- เยี่ยมโดย อสม. 7 ราย 7 ครั ง 
จ าแนกกลุ่ม ดังนี  
1. มารดาหลังคลอด  จ านวน 16 ราย 49 ครั ง 
2. เด็กอายุ 0-5 ปี  จ านวน 21 ราย 54 ครั ง 
3. ผู้สูงอายุ   จ านวน 14 ราย 14 ครั ง 
4. ผู้ป่วยโรคเรื อรัง  จ านวน 48 ราย 52 ครั ง 
5. ผู้พิการ   จ านวน   1 ราย   1 ครั ง 
6. ผู้ป่วยทั่วไป   จ านวน   1 ราย   1 ครั ง 
7. ผู้ป่วยมะเร็ง   จ านวน   1 ราย   2 ครั ง 
8. ผู้ป่วยจิตเวช   จ านวน   2 ราย   2 ครั ง 

กิจกรรมอ่ืน ๆ  
1. ส่งต่อผู้ป่วยรักษาที่ รพ.ระยอง 5 ราย , คลินิกชุมชนอบอุ่น 1 ราย 
2. ญาติผู้ป่วยติดต่อยืมอุปกรณ์การแพทย์ 2 ราย จ านวน 2 รายการ 
3. รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ จ านวน 5 รายการ 
4. เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ 1 ราย 
5. ทาแผลที่บ้าน 3 ราย 
6. ฉีดยาที่บ้าน 2 ราย 
7. จัดทานวัตกรรมปฏิทินยา มอบให้ผู้ป่วยที่พิการทางสายตา 2 ราย เพ่ือลดปัญหาการรับประทานยา

ไม่ถูกต้อง โดยให้ญาติจัดยาสัปดาห์ละ 1 ครั ง แยกมื อในแต่ละวันและให้ผู้ป่วยหยิบยารับประทานเอง 

งานสุขาภิบาลอาหาร 
1. งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  
- สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อน ในตลาดสด 4 แห่ง ได้แก่ 

1. ตลาดสตาร์   จ านวน 20 ร้าน   66 ตัวอย่าง 
2. ตลาดหมอสาโรจน์  จ านวน 14 ร้าน   52 ตัวอย่าง 
3. เทศบาล 4 (แม่แดง)  จ านวน 57 ร้าน 130 ตัวอย่าง 
4. เทศบาล 2 (วัดลุ่ม)  จ านวน 22 ร้าน   59 ตัวอย่าง 

อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ร่วมกิจกรรมออกบูธในงานคัดกรองสุขภาพยามเย็น โดยสาธิตการตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน 

ในอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ 
1. สารบอแรกซ์ 
2. สารฟอกขาว 
3. สารกันรา 
4. สารฟอร์มาลีน 

3. ความคืบหน้าตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)  
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- มติที่ประชุมผู้บริหารและจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) วันที่ 28 มกราคม 
2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมือง ส านักงานเทศบาลนครระยอง ให้ด าเนินการ ดังนี  

1. ให้ด าเนินการยกเลิกการลงนามในสัญญาประมูลการรื อถอนอาคารตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง)  
 
2. ให้ด าเนินการยกเลิกสัญญาการเช่าหรือการด าเนนิการที่เกี่ยวข้องในตลาดแม่แดง (ชั่วคราว) ทั งหมด ดังนี  

2.1 ให้ยกเลิกการเช่าที่ดิน โดยยุติการเช่า ตั งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (จ่ายค่าเช่าถึงเดือน 
มกราคม 2557) 

2.2 ให้ยกเลิกการติดตั งระบบไฟฟ้าและระบบประปาในพื นที่ 
2.3 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ด าเนินการไปแล้ว ให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

3. ให้กองช่างไปด าเนินการตรวจสอบแนวเขตตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) และปรับปรุงแบบก่อสร้าง
อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ที่ได้ออกแบบไปแล้วให้เหมาะสมกับขนาดของพื นที่เทศบาลฯ และไปศึกษา
ความเหมาะสมใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 จะออกแบบตลาดใหม่ หรือ ประเด็นที่ 2 จะปรับปรุงเฉพาะตัว
อาคารตลาด โดยใช้โครงสร้างและหลังคาเดิม แต่ปรับปรุงเฉพาะพื นที่และระบบระบายน  า โดยให้มีห้องน  า 
จ านวน 4 ห้อง ได้แก่ ชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง 

4. ให้ด าเนินการเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียกับตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ดังนี  
4.1 เชิญเอกชนที่อยู่ติดกับตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ประชุม เพ่ือวางแผนการด าเนินการ 

พัฒนาตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) ร่วมกัน โดยมอบหมายให้กองวิชาการท าหนังสือเชิญเอกชน 
4.2 เชิญผู้ค้าในบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 4 (แม่แดง) และบนถนนสุวรรณสิน  

ประชุมเพ่ือชี แจงแนวทางการด าเนินงาน โดยมอบหมายให้ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเชิญประชุม 

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มีผู้มารับบริการ รวมทั งสิ น 3,881 ราย จ าแนกราย

ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี   
* คลินิกชุมชนอบอุ่น  จ านวน 2,922 ราย  คิดเป็นร้อยละ 75.30  
* ศูนย์บริการฯ ปากน  า  จ านวน    396 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.20 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ  จ านวน    563 ราย  คิดเป็นร้อยละ 14.50  

รวม  จ านวน 3,881 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามพื นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลนครระยอง  

* คลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขต 2,024 ราย  นอกเขต 898 ราย 
* ศูนย์บริการฯ ปากน  า  ในเขต    264 ราย  นอกเขต 132 ราย 
* ศูนย์บริการฯ เนินพระ  ในเขต    477 ราย  นอกเขต 86 ราย 

รวม   ในเขต 2,765 ราย  นอกเขต 1,116 ราย 
คิดเป็นร้อยละ  ในเขต 71.24   นอกเขต 28.76 
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3. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามประเภทการให้บริการ 

 
 
4. ผู้มารับบริการ จ าแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 
 
รายงานสถานะการเงิน 
- จ านวนผู้ช าระเงิน      456 ราย 
- จ านวนเงินทั งสิ น  86,958 บาท 
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กองการศึกษา 

- วันที่ 8  มกราคม  2557 ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันเด็ก 
- วันที่ 11 มกราคม  2557 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 -  วันที่  16  มกราคม 2557 จัดงานวันครู 
- วันที่  28  มกราคม 2557 ร่วมงานวันเทศบาลสัญจร   

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ ๑๐ ม.ค. 2557 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า 
- วันที่ ๑๑ ม.ค. 57  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ  สวนศรีเมือง 
- วันที่ ๑๓ ธ.ค. 5๗ คณะครูจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้อง E-Classroom 
- วันที่ ๑๖ ม.ค. 5๗ ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ ๑๘ ม.ค. 5๗ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- วันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๗ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้อง E-Classroom 
- วันที่ ๒๘ ม.ค. 5๗ กิจกรรมเทศบาลสัญจร 
- วันที่ ๓๐ ม.ค. 5๗ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
- วันที่ ๓๐ ม.ค. 5๗ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั งที่ ๒ 
- วันที่ ๓๑ ธ.ค. 5๗ กิจกรรมเข้าค่ายปฐมวัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า 
- วันที่ ๓๑ ม.ค. 5๗ กิจกรรมปากน  าสัมพันธ์วันวิชาการฯ 
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โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 
 -  จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน โดยมี บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  บริษัท เชฟรอน และ
บริษัท เอสซีจี ให้การสนับสนุนของขวัญและอาหารส าหรับนักเรียน  
 -  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประกาศ โดยกองอนามัยของเทศบาลนครระยอง 
 -  สอนเสริมให้กับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเตรียมตัวสอบ  o-net  
 - จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในเดือนกุมภาพันธ์ 2557  
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โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- สอบ Pre O-NET ป.3 และ ป.6 (8, 22 ม.ค. 57) 
- ประชุมชี แจงแนวทางการประเมินวิทยฐานะครูช านาญการ (9 ม.ค. 57) 
- วันเด็กแห่งชาติ (10 ม.ค. 57) 
- สังสรรค์ปีใหม่บุคลากรในโรงเรียน  (10 ม.ค. 57) 
- ปรับพื นที่ลานจอดรถโดยกองช่างเทศบาลนครระยอง  (13 ม.ค. 57) 
- กิจกรรม มอก. ควรรู้สู่อาเซียน  (17 ม.ค. 57) 
- อบรม  “ครูรุ่นใหม่  ใจใฝ่ธรรมมะ”  (18 ม.ค. 57) 
- บุคลากรทัศนศึกษา เชียงคาน – เพชรบูรณ์  (23 -25  ม.ค. 57) 
- แนะแนวการศึกษาต่อโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี (28 ม.ค. 57) 
- เทศบาลสัญจร  ครั งที่ 1  ชุมชนเรือนจ า (28 ม.ค. 57) 
- กิจกรรมพุธบ่ายคลายเครียด  (29 ม.ค. 57) 

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- เรื่องการจัดงานวันตรุษจีนที่วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ กราบเรียนเชิญ
และบอกบุญมายังพวกเราทุกท่านว่าให้ไปร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางลีลา เพื่อน าไปประดิษฐานไว้ ณ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เวลา 20.09 นาท ีซ่ึงในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นวันสุดท้าย   

- เรื่องการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 6 มกราคม 2557 
จนถึงสิ นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งขณะนี รับนักเรียนอายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นส่วนของศูนย์เด็กเล็ก และชั นประถมศึกษาปีที่ 1  

- วันที่ 7 มกราคม 2557 บริษัทเอบีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ แจกเครื่องดื่ม "มอลต์โอวันติน“                           
ให้กับนักเรียนชั นอนุบาล 1-3 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 10 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม-
มหาชัยชุมพล 

- วันที่ 11 มกราคม 2557 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ณ สวนศรีเมือง 
- วันที่ 18 มกราคม 2557  วงโยธวาทิตร่วมบรรเลง ปิดการแข่งขันกีฬาระดับภาค Burapha Game 

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดระยอง ณ  สโมสรบ้านพักพนักงาน  IRPC 
- วันที่ 20-22 มกราคม 2557 นักเรียนชั นอนุบาล  1- ประถมศึกษาปีที่  6  อบรมการคัดแยกขยะ

ก่อนทิ ง โดยส านักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
- วันที่ 22 มกราคม 2557 นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรสุขบัญญัติ 10 ประการ        

โดยส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่ 23 มกราคม 2557 กิจกรรมอบรมแกนน าอัศวิน 3 R วิทยากรจากส านักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่ 25 มกราคม 2557 ประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุม่มหาชัยชุมพล 
- วันที่ 28 มกราคม 2557 กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- วันที่ 28 มกราคม 2557 ร่วมกิจกรรมเทศบาลสัญจร ชุมชนเรือนจ า 

 -  วันที่ 31 มกราคม 2557 กิจกรรมศุกร์หรรษา หาคนเก่ง ประจ าเดือนมกราคม 2557                
ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมบริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่  6 
ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ สนับสนุนโดย
เทศบาลนครระยอง ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
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- วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูร่วมช่วยงานวันเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน 
ประจ าปี 2557 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) 

- กิจกรรมท าบุญตักบาตร ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ประจ าเดือนมกราคม  2557 
- กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 

- วันที่ 10 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ณ โรงเรียนสาธติเทศบาลนคร
ระยอง (วัดตรีฯ) 
 - วันที่ 11 มกราคม 2557 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ณ สวนศรีเมืองระยอง 
 - วันที่ 13 – 14 นักเรียน ป.5 -6 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี 
 -  วันที่ 16 มกราคม 2557 กิจกรรมวันครู 
 -  วันที่ 17 มกราคม 2557 งานเลี ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
 - วันที่ 25 มกราคม 2557 อบรมแท็บเล็ต ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี  ระยอง 
 -  วันที่ 25 มกราคม 2557 ร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ และคณิตคิดเร็วนานาชาติ 2014  

* เด็กชายวราวุฒิ วงศ์ชัยชนะ ชั นอนุบาล  3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  * เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด ชั นอนุบาล  3/1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  * เด็กชายกฤชณัท  จันทร์อนุวงศ์ ชั นอนุบาล  3/3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 -  วันที่ 28 มกราคม 2557 นักเรียน ป.5 – 6 ทัศนศึกษา อาร์ด อิน พาราไดซ์และโชว์โลมา พัทยา 
 -  วันที่ 27 – 28 มกราคม 2557 ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 
 - วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครนักเรียนชั นอนุบาลปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2557  
ซึ่งจะมีการทดสอบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 -  สมัครเข้าเรียนของนักเรียนชั น ม.1 และ ม.6 ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คือ โรงเรียน
เทศบาลวัดโขดทิมทาราม จ านวน 200 คน โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน  31 คน โรงเรียน
เทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 28 คน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า จ านวน 27 คน และโรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง จ านวน 26 คน และผลปรากฏว่าสอบผ่าน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
จ านวน 101 คน โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ านวน 15 คน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน  า และ
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จ านวน 4 คน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ านวน 12 คน ประกาศผล
สอบทั งหมด จ านวน 183 คน ส ารอง จ านวน 30 คน ความสามารถพิเศษ จ านวน 37 คน ในส่วนของ
นักเรียนชั น ม.4 โรงเรียนได้ให้นักเรียนชั น ม. 3 ของโรงเรียนท าการสมัคร ซึ่งมอบตัวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2557 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนทั งหมด จ านวน 83 คน และนักเรียนจากที่อื่นอีกประมาณ 5 – 6 คน 
ขณะนี อยู่ระหว่างที่ผู้ปกครองและนักเรียนมารับใบมอบตัว 

กองสวัสดิการสังคม 

งานพัฒนาชุมชน 
 -  การเลือกตั งประธานชุมชนสนามเป้า ผลปรากฏว่านายมกรา  ศิริค า ได้คะแนน 401 คะแนน  
ได้เลือกตั งเป็นประธานชุมชน แทนนายวีระ  ยัญญะจันทร์  
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งานสังคมสงเคราะห์ 
 -  มีเงินสงเคราะห์อยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน แยกเป็น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งได้ด าเนินการมา 
ทุกเดือน ล่าสุดมีผู้สูงอายุที่มารับเงินประกันรายได้ คือเบี ยยังชีพเดิม  จ านวน 4,590 ราย คิดเป็นเงินที่จ่ายไป  
จ านวน 3,006,100 บาท  มีผู้พิการ จ านวน 502 ราย เป็นเงินจ านวน 251,000 บาท   
และผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 84 ราย  เป็นเงินจ านวน 42,000 บาท รวมทั งสิ น 5,174 ราย เป็นเงินจ านวน 
3,299,100 บาท  

สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือน มกราคม 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2557) 

ยอดรับจ าน ารวม 2,641 ราย จ านวนเงิน 63,733,200.- บาท 
ยอดไถ่ถอนรวม 2,991 ราย จ านวนเงิน 75,545,300.- บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,321 ราย จ านวนเงิน 203,535,000.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี ยรับจ าน า 2,466,908.75 บาท 
 ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด 315,488.00 บาท 
 รวมรายรับ 2,782,396.75 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี ย O.D ธนาคารออมสิน 290,174.06 บาท 
 รายจ่ายประจ า 260,708.22 บาท 
 รวมรายจ่าย 550,882.28 บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,231,514.47 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช้ไปแล้ว 58,170,000.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช้หมุนเวียนได้อีก 81,830,000.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ท่านปลัดเทศบาลแจ้งทุกหน่วยงานว่าจะมีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง สมัยประชุมสามัญ      
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดไว้ตั งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นตันไป หากหน่วยงานใดมีเรื่อง
ที่ต้องน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ให้แจ้งก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือจะได้เตรียมจัดท าญัตติบรรจุไว้ใน
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

- ส านักปลัดเทศบาลแจ้งว่าตามที่ได้ประชุมสภากาแฟซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี โดยจะให้มี
การพัฒนาในระดับผู้บริหาร รวมทั งหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการพัฒนาทางด้าน
การสื่อภาษาในภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยจะเน้นด้านการสื่อสารเป็นหลักไม่เน้นด้านการเขียน โดยที่ประชุมได้
มอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาลประสานงานกับทางโรงเรียนกวงฮั ว และประสานผู้ที่จะมาสอนภาษาอังกฤษ       
ในส่วนของการสอนภาษาอังกฤษ ส านักปลัดเทศบาลได้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสังกัดในโรงเรียนนครระยอง
วิทยาคมแล้ว โดยท่านก็ยินดีที่จะร่วมโครงการด้วย โดยจะเน้นในเรื่องของระยะเวลาในการสอนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน  

- ท่านปลัดเทศบาลก าชับว่าในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2557 โดยเฉพาะส านักการคลังเป็นช่วงปี
ภาษีที่ประชาชนจะต้องมาเสียภาษี มอบทางส านักปลัดเทศบาลให้ก าชับเทศกิจดูแลจัดเตรียมพื นที่ในการจอดรถ
ให้กับผู้ที่จะมาเสียภาษีด้วย โดยให้ด าเนินการตั งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นตันไป รวมทั งดูแลจัดระเบียบ
การจอดรถในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียนด้วย  
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- ท่านปลัดเทศบาลก าชับว่าในเดือนที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ออกล่าช้า      
ให้หัวหน้าส่วนราชการของแต่ละหน่วยงานก าชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท าฎีกาเงินเดือน โดยให้ทุกหน่วยงาน
จัดส่งฏีกาเงินเดือนให้ส านักการคลัง   ไม่เกินวันที่ 20 ของแต่ละเดือน และหากพบว่ามีปัญหาอีกให้หัวหน้า     
ส่วนราชการในหน่วยงานนั นด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย 

- ท่านปลัดเทศบาลก าชับว่าหากหน่วยงานใดต้องการจะขอใช้สถานที่ของส านักงานเทศบาลนครระยอง  
ให้ท าหนังสือมาให้เป็นกิจจะลักษณะ โดยการอนุญาตเป็นอ านาจของท่านนายกเทศมนตรี   

- ท่านปลัดเทศบาลก าชับทุกหน่วยงานให้ถือปฏิบัติเรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน โดยให้
แต่งกายสุภาพ ผู้หญิง คือ ตั งแต่วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ให้ใส่กระโปรง และวันศุกร์อนุโลมให้ใส่กางเกงได้แต่ควร
เป็นสีที่สุภาพเรียบร้อย ไม่ฉูดฉาด และไม่ควรสวมรองเท้าแตะในสถานที่ราชการ โดยควรให้เกียรติกับสถานที่ราชการ 

- ท่านปลัดเทศบาลกล่าวว่า ในวันที่ 24 เมษายนนี ซึ่งตรงกับวันเทศบาล เห็นควรจัดเพ่ิมให้มีกิจกรรม
แข่งขันกีฬา ในช่วงบ่าย เช่น กีฬาพื นบ้าน เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือเป็นการ
สร้างความสามัคคี โดยให้แต่ละหน่วยงานไปคิดรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวมา และน าเสนอในการประชุมสภากาแฟ
ครั งต่อไป 

 

(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.) 

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