
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่1/2558 

วันที่  6  มกราคม  2558 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 
1.  นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2.  นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5.  นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6.  นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7.  นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8.  นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล 
9.  นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
10. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
11. นางกิ่งแก๎ว ถนอมถ่ิน ผู๎อ านวยการส านักการคลัง 
12. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
13. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
14. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อ านวยการกองชําง 
15. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน ์ ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
17. นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
18. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
19. นายไพรัตน์ วังบอน   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
20. นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
21. วําที่ร๎อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
22. นายชณินทร์ บรรจงอักษร ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
23. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู๎อ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
24. นายธนวัฒน ์ พ๎นชั่ว หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
25. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
27. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
28. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน๎าฝุายงบประมาณ 
29. นายชาคริต เอ่ียมส าอาง หัวหน๎าฝุายแบบแผนและกํอสร๎าง 
30. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
31. นางสาวรุํงนภา ธันยสหพงศ์ หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา 
32. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน๎าฝุายยุทธศาสตร์ 
33. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 
34. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
2. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี                  (ไปราชการ) 
3. นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี           
4. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา          (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 - ทํานนายกเทศมนตรี กลําววําเราชาวเทศบาลนครระยองขอแสดงความยินดีกับทํานปลัดเทศบาล    
คุณสุธน  ซื่อประเสริฐ ขอให๎ทํานใช๎ความรู๎ความสามารถ ก าลังและสติปัญญาชํวยกันพัฒนาท๎องถิ่นให๎
เจริญก๎าวหน๎า  

- ทํานนายกเทศมนตรี กลําววํา การประชุมคณะผู๎บริหารและหัวหน๎าสํวนราชการ ทุกครั้ง และการ
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ทุกวันอังคาร ต๎องการให๎ด าเนินการประชุมแบบกระชับ โดยจะใช๎
เวลาในการประชุมไมํให๎เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที ของการประชุมทุกครั้ง เพื่อที่จะใช๎เวลาที่เหลือไปท างาน       
โดยการประชุมคณะผู๎บริหารและหัวหน๎าสํวนราชการ นั้นให๎สรุปรายละเอียดเฉพาะที่ส าคัญ และทางโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลให๎น าเสนอเฉพาะเรื่องท่ีมีปัญหาที่ต๎องการจะให๎ที่ประชุมชํวยแก๎ไข และหากที่ประชุมสงสัยหรือ
อยากรู๎เรื่องใดก็ให๎ถามในเรื่องนั้นเพื่อให๎หนํวยงานเจ๎าของเรื่องนั้นอธิบาย โดยเริ่มตั้งแตํวันนี้เป็นต๎นไป   

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 12/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานวําลําสุดสอบถามทางส านักการคลัง ปรากฏวําทางกองชํางได๎สํงแบบให๎
ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  ทางส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมได๎สํงรายละเอียดให๎ส านักการ
คลังเรียบร๎อยแล๎ว และทางส านักการคลังได๎ท าประกาศประกวดราคาซึ่งขณะนี้เสนออยูํที่ทํานปลัดเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลดัเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 
          - งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนธันวาคม 2557         197,208.00 บาท   
                           รายจํายประจ าเดือนธันวาคม 2557       120,470.68 บาท   
                           รายรับสูงกวํารายจําย                           76,737.32 บาท 
                           ยอดเงินสะสมคงเหลือ                      1,310,301.13 บาท 
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งานเลขานุการผู๎บริหารและกิจการสภา 

- ในรอบเดือนที่ผํานมาได๎มีการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และขออนุมัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวดคําครุภัณฑ์ ซึ่งมติที่ประชุมให๎ความเห็นชอบ  

งานจราจร 

- โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรถนนเลียบชายฝั่ง ต าบลปากน้ า  และงานทาสีตีเส๎นจราจร ภายใน
เขตเทศบาลนครระยอง ตามท่ีจังหวัดระยองแจ๎งวําเทศบาลนครระยองได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 จากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ในแผนงานสํงเสริมการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฯ ได๎รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 1 ,459 ,042 บาท โดยได๎จัดท าโครงการ
ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรถนนเลียบชายฝั่ง ต าบลปากน้ า และงานทาสีตีเส๎นจราจร ภายในเขตเทศบาล      
นครระยอง และรายละเอียดที่เก่ียวข๎อง พร๎อมสรุปข๎อมูลตามแบบรายงานฯ สํงให๎จังหวัดระยองแล๎วนั้น       
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และได๎สํงแบบแปลน BOQ รายละเอียดตําง ๆ  สํงให๎ส านักการคลังด าเนินการจัดหา
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เสร็จเรียบร๎อยครบถ๎วนแล๎ว 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
     1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
         - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม       
                        โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - ออกตรวจดูแลโรงรับจ าน าของเทศบาล  
                - ออกตรวจดูแลบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโขดศาลเจ๎า 
                        สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะสองพ่ีน๎อง และสวนศรีเมือง 
               - ออกตรวจจัดตรวจตู๎เขียว จ านวน 29 ชุมชน 
               - ออกตรวจดูแลสถานีขนสํง (บขส) ระยอง  
     2. ตักเตือนผู๎กระท าความผิด  
                      - ดูแลห๎องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด CCTV    
                      - กองวัสดุกํอสร๎างไว๎บนไหลํทาง ทางเท๎า และท่ีสาธารณะ จ านวน 7 ราย 
                           -  ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
                        จ านวน 27 ราย  
            - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน 2 ราย      
                      - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 14 ครั้ง       
     3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 120 แผํน  
     4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 13 แหํง  
     5. งานที่ได๎รับมอบหมาย  
  - ควบคุมคนวิกลจริต คนเมา คนจรจัดเรํรํอน  จ านวน  2  ราย   
  - ตรวจสอบจับกุมผู๎บุกรุกสถานที่ราชการ จ านวน  -  ราย  
                     - น าขบวนคณะศึกษาดูงานจากท๎องถิ่นอ่ืน และหนํวยงานราชการในสังกัด จ านวน  -  ครั้ง  
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งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - ระงับอัคคีภัย                                                             28 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                                             132  ครั้ง 
      - งานกู๎ภัยฯ                                                               34  ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบายวิธีการใช๎ 
             ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง (ชุมชนปากน้ า 1, ชุมชนปากน้ า 2,  
             ชุมชนทุํงโตนด, ชุมชนเนินพระ, ชุมชนสมุทรเจดีย์, ชุมชนสัมฤทธิ์,  
             ชุมชนริมน้ า-ทําเกต,ุ ชุมชนแขวงการทาง และชุมชนหนองสนม-ปักปุา)               16  ครั้ง  
      - เฝูาจุดตลาดเกําและโรงรับจ าน า                                      20  ครั้ง 

- ออกติดตั้งเครื่องสูบน้ าขนาด 8 นิ้ว บริเวณห๎าแยกสุนทรภูํ  โดยบูรณาการรํวมกันระหวํางงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และฝุายชํางสุขาภิบาล กองชําง เทศบาลนครระยอง  และออกติดตั้งเครื่องสูบน้ าขนาด 3 นิ้ว 
บริเวณหลังวัดปุาประดู ํซอย 1-5  หลังห๎างบิ๊กซี ซอยเกาะพรวด ซอยสัมฤทธิ์  

- เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 17.35 น. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได๎รับแจ๎ง
เหตุเพลิงไหม๎  บ๎ านเลขท่ี  186/20  ของนายวิฑูรย์ พุํมแยกบริเวณหมูํบ๎านศรุตาวิลล์ 3 ถนนริมน้ า              
จึงน ารถดับเพลิงพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ออกระงับเหตุตรวจสอบ  ลักษณะบ๎านปูนสองชั้น เสียเล็กน๎อยสาเหตุเกิด จาก
เปิดเตาแก๏สทิ้งไว๎แล๎วออกไปท าธุระนอกบ๎าน  

- เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 07.42 น. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎รับ
แจ๎งเหตุเพลิงไหม๎รถบรรทุกสิบล๎อ บริเวณหน๎าห๎างแม็คโคร ถนนสายบายพาส จึงจัดสํงรถดับเพลิงพร๎อม
เจ๎าหน๎าที่ออกระงับเหตุ ตรวจสอบพบเป็นรถบรรทุกสิบล๎อหัวลาก ติดแก๏สเอ็นจีวีทะเบียน 70-4889 กทม.                            
สาเหตุเกิดจากไฟฟูาซ๏อตบริเวณเครื่องยนต์ เสียหายเล็กน๎อย  

- เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎รับ
แจ๎งเหตุเพลิงไหม๎บ๎านบริเวณถนนราษฎร์บ ารุง จึงสํงรถดับเพลิงพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ออกระงับเหตุ ตรวจสอบเป็น
ลักษณะบ๎านไม๎ชั้นเดียว บ๎านเลขที่ 005 ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลเนินพระ เจ๎าของบ๎านชื่อนายศักดิ์อนันต์  
แคล๎วอาวุธ  ได๎รับความเสียหายทั้งหมดสาเหตุเกิดจากไฟฟูาลัดวงจร  

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎จัดสํงเจ๎าหน๎าที่ชุดเคมีชุมชนสัมพันธ์ ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิง  
และให๎ความรู๎การใช๎ถังเคมีดับเพลิงได๎อยํางถูกต๎องเพ่ือเป็นการปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต๎น              
ภายในชุมชนปากน้ า 1 , ชุมชนปากน้ า 2 , ชุมชนทุํงโตนด , ชุมชนเนินพระ , ชุมชนสมุทรเจดีย์ , ชุมชนสัมฤทธิ์ , 
ชุมชนริมน้ า-ทําเกตุ, ชุมชนแขวงการทาง และชุมชนหนองสนม-ปักปุา  

- วันที่ 13 - 16 มกราคม 2558 คณะอาสาสมัครปูองภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  เทศบาลนครระยอง 
มีการฝึกอบรมทบทวน และเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์   ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ตั้งแตํเวลา 
08.00 น. - 16.30 น. โดยฝึกอบรมทบทวน  ณ ศูนย์การเรียนรู๎ บริษัท ไออาร์ พีซี จ ากัด (มหาชน)           
โดยมี  นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ในฐานะผู๎อ านวยการศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัย       
ฝุายพลเรือน เทศบาลนครระยอง เป็นประธานเปิดพิธี  และในวันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 20.00 น.      
ออกเดินทางสูํจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการนี้มีจ านวนผู๎เข๎ารับการฝึกทบทวนฯ จ านวน 60 คน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  

- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ธ.ค. 2557)  
         * จ านวน            10  คณะ   
         * จ านวน         927  คน 
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- รายงานกรณีการขออนุญาตกํอสร๎างอาคารส านักงานเทศบาลนครระยอง หลังที่ 2 บริเวณศาลา
ประชาคมตํอธนารักษ์จังหวัด ขณะนี้ทางธนารักษ์จังหวัดได๎เสนอเรื่องตํอผู๎วําราชการจังหวัดระยองแล๎ว  

งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   3 คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                         2 คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                               1 คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- ลูกจ๎างประจ าลาออก                                                                             - คน 
- ลูกจ๎างประจ าเสียชีวิต /พนักงานจ๎างเสียชีวิต                         - คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       7 คน 
- พนักงานจ๎างลาออก                                                                             4 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร ในต าแหนํงปลัดเทศบาล ระดับ 9)                                       1 คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)               - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
    * พนักงานเทศบาล             155 คน 
      * ลูกจ๎างประจ า                         36 คน 
      * พนักงานจ๎างทั่วไป            289 คน 
      * พนักงานจ๎างตามภารกิจ     158 คน 
                         รวม            638 คน  
อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหํง      
      * พนักงานครูเทศบาล              264 คน 
      * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)                5 คน  
      * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)          41 คน  
                         รวม                 310 คน  

รวมทั้งสิ้น    948  คน      
 

- โครงการเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล  ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)  ในวันที่  17  ธันวาคม  2557 ณ  วัดลุํม (พระอารามหลวง)  
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง โดยมีพระครูวิสุทธิสารโสภิต (หัตไทย วิสุทธิสาโร) บรรยายธรรม  

การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงผู๎บริหารของเทศบาล คือ  
1. ต าแหนํงรองปลัดเทศบาล 1                                จ านวน 1 อัตรา 
    (นักบริหารงานเทศบาล 9) 
2. ต าแหนํงผู๎อ านวยการสํวนพัฒนารายได๎                       จ านวน 1 อัตรา 
    (นักบริหารงานการคลัง 8) 
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การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหนํงผู๎ปฏิบัติงานเพื่อแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงผู๎บริหาร คือ  
1. ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป (กองการแพทย์)    จ านวน 1 อัตรา 
    (นักบริหารงานทั่วไป 6) 
2. ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา (กองการศึกษา) 
    (นักบริหารการศึกษา)                                           จ านวน 1 อัตรา 

สอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ 
อันดับ คศ.2            จ านวน 1 อัตรา  

งานสารบรรณ  
มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนธันวาคม 2557  
      - มีการลงรับหนังสือ     จ านวน     821 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ     จ านวน     349 เรื่อง  

รวมตั้งแตํเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2557 
      - มีการลงรับหนังสือ    จ านวน  8,647 เรื่อง 
      - มีการลงสํงหนังสือ     จ านวน  4,313 เรื่อง  
 
งานทะเบียนราษฎร  
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รายงานการท าบัตร 
ประจ าเดือน ธันวาคม  2557 

 
 

- งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง เปิดให๎บริการด๎านงานทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน เนื่องจากในชํวงวันหยุดเทศกาลปีใหมํ  ในวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558  ตั้งแตํเวลา 
08.30 น. – 16.30 น. มีการให๎บริการดังนี้ 
          1. การบริการสํวนหน๎า เจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ จ านวน 2 คน คือ 
                      1) นางนุชจรีย์  โชติชํวง 
                      2) นางวันชลี  เสนะกุล 
              มีผู๎มาใช๎บริการ จ านวน 23 คน 
          2. การบริการด๎านทะเบียน เจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ จ านวน 2 คน คือ 
                      1) นางมนวรัตน์  สุกโรดม 
                      2) นางกลํอมจิตต์  เจริญวัฒน์  
             มีผู๎มาใช๎บริการ จ านวน 15 คน 
          3. การบริการจัดท าบัตรฯ เจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ จ านวน 2 คน คือ 
                      1) นางพนิตานันท์  ศุภรัตน์ธรรมกุล 
                      2) นางพรณิชา  สุตภักดิ์  
              มีผู๎มาใช๎บริการ จ านวน 13 คน        
 
 - นายธนวัฒน์  พ๎นชั่ว  รายงานวําในสํวนของงานจราจร การแก๎ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน๎า
โรงเรียนอนุบาลนั้นปัจจุบันยังคลํองตัวอยูํ แตํวําตํอไปหากมีการฝุาฝืน และไมํมีกฎหมายบังคับก็อาจจะเข๎าสูํ
สภาพเดิม 
 - นายธนวัฒน์  พ๎นชั่ว  รายงานวําตามท่ีได๎รับมอบหมายให๎ไปประชุมหัวหน๎าสํวนราชการที่จังหวัด
ระยอง มีดังนี ้

1. ทํานผู๎วําราชการจังหวัดระยอง เน๎นเรื่องการบุกรุกท่ีสาธารณะ โดยหากตรวจพบ 
    ให๎ด าเนินคดีทันที  
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2. เรื่องการติดตั้งปูายให๎ใช๎บังคับตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
3. เรื่องการใช๎ธงตราสัญลักษณ์ ในปีนี้ทั้งปีให๎ประดับธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพ- 
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเดือนเมษายน 2558 ให๎แตํงกายโดยให๎ใสํเสื้อ 
    สีมํวงตลอดท้ังเดือน 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรีมอบกองชํางให๎ประดับธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
                        สยามบรมราชกุมาร ีทีจ่วนผูว๎ําราชการจังหวัดระยอง  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1.  ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง      
จ านวน 3 ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  32 ครั้ง 32 เรื่อง 
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ จ านวน 1 ครั้ง  

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 

     1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 60 เรื่อง 
     1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน 13 เรื่อง 

2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 11 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จ านวน 9 ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 17 ขําว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทศรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 11 ครั้ง 
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 6 ครั้ง 
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 1 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม 10 ปูาย  

ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข๎อเท็จจริง 
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงาน 

อยูํระหวํางท าหนังสือวํากลําวตักเตือน  

2. เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบประกวด
ราคากํอนวันที่ได๎รับเอกสารประกวดราคาตัวจริง 

อยูํระหวํางสอบปากค าและรวบรวม
พยานหลักฐาน 

 

3. แจ๎งตายผิดตัว นายพิเชษฐ เบ๎าตัน อยูํระหวํางสรุปส านวน  

4. ร๎องเรียนการบริหารงานห๎องสมุด อยูํระหวํางท าหนังสือวํากลําวตักเตือน  

 

http://www.rayongcity.net/
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

5. สายไฟฟูาบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยสูญหาย สรุปข๎อเท็จจริงเรียบร๎อยแล๎ว กรณีดังกลําว
ไมํมีมูลวินัยเห็นควรยุติเรื่อง และเห็นควร
ก าชับให๎เจ๎าหน๎าที่ระมัดระวังตรวจตราและ
รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินบริเวณ
ดังกลําว 

 

6. เจ๎าหน๎าที่ปูองกันขับรถบรรทุกน้ า 82-1791 รย     
เฉี่ยวชนรถกระบะ กง 1101 รย บริเวณบํอขยะ 

สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว     
อยูํระหวํางการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง 

 

7. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนางสาวษาลินี แซํเอ๊ียว อยูํระหวํางสอบปากค าพยานเพิ่มเติม  

8. รถยนต์ของงานปูองกันฯ ทะเบียน ผก 856 รย        
ชนท๎ายรถยนต์ ฎร 6886 กท. บริเวณสามแยกสตาร์ 

แตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว  

9. การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ  
(ถนนราษฎร์บ ารุงซอย 15) 

อยูํระหวํางสอบปากค าผู๎น าชุมชน ผู๎สูงอายุ 
จ านวน 10 ราย 

 

10. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายหมูกร เทียมทัศน์ สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางการ
พิจารณาของจังหวัด 

 

11. การสวมตัวท าบัตร รายนางสมใจ สุขส าราญ (พิจารณาผล
การสอบสวนการปฏิบัติหน๎าที่ แจ๎งความด าเนินคดีกับ     
ผู๎แอบอ๎าง) 

-สรุปส านวนแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
นายกเทศมนตรี 

 

12. ต๎นไม๎บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล๎มทับรถยนต์ ท าหนังสือรายงานกระทรวงมหาดไทยแล๎ว  
อยูํระหวํางการพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย 

 

13. พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล ลา     
และมาสายอยูํเป็นประจ า ไมํปฏิบัติค าสั่งของ
ผู๎บังคับบัญชา 

อยูํระหวํางสอบปากค าพยานและรวบรวม
พยานหลักฐานแล๎ว 

 

14. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ท าให๎ผนังห๎องเก็บอุปกรณ์
อาคารปูองกันฯ พังถลํมลง 

-อยูํระหวํางสอบปากค า  

15. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของหจก.ซันลุย   
และอํูจ าเนียน การชําง 

อยูํระหวํางแจ๎งและรับทราบข๎อกลําวหา    
(สว.2) 

 

16. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดี      
ยาไอซ์ไว๎ในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติให๎ออกจากราชการไว๎กํอน                          
-อยูํระหวํางท าหนังสือสอบถามศาลจังหวัด
จันทบุรี เรื่อง คดีถึงที่สุดหรือไมํ อยํางไร 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

17. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ     
กับมูลนิธิสวํางพรกุศล 

คูํกรณีทั้งสองฝุายยินยอมแบํงหักท่ีดินให๎เป็น
ทางสาธารณะ และได๎ท าการรังวัดและข้ึนรูป
เปลี่ยนแปลงโฉนดแล๎ว อยูํระหวํางจัดท า
ระวางใหมํ 

 

18. จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง กรณีอาคาร
พาณิชย์ที่ให๎เชําของเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ชั้น 3 
คูหา ได๎ตํอเติมอาคารเป็น 4 ชั้น โดยไมํมีการติดรางน้ า       
ท าให๎น้ าไหลตกลงบ๎านผู๎ร๎อง 

ได๎ท าบันทึกแจ๎งกองชํางตรวจสอบ   
ข๎อเท็จจริงแล๎ว อยูํระหวํางการด าเนินการ   
ของกองชําง 

 

19. คดีอาญา/คดีแพํง 
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา บริเวณหน๎า   
แขวงการทางระยอง (ไมํมีคูํกรณ)ี 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

20. แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร อาชญาทา 
กํอสร๎างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนที่ได๎รับใบอนุญาต 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

21. กรณี นางวรรณา ลอยละลิ่ว กํอสร๎างอาคารบนทาง
สาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

22. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง พุษะ 
กํอสร๎างอาคารรุกล้ าทางฯ 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

23. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคารรุกล้ า          
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

24. กรณี นายวิเชียร อ้ึงเส็ง กํอสร๎างอาคารรุกล้ า            
ทางสาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

25. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎างอาคารโดยไมํได๎รับ
อนุญาต และกํอสร๎างอาคารรุกล้ าที่สาธารณะ 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

26. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 ระยอง     
ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ 

พนักงานอัยการได๎สํงฟูองไปแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของศาลจังหวัดระยอง 

 

27. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า กํอสร๎างรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอ าเภอ 

อยูํระหวํางการตรวจสอบเอกสารเพ่ือแจ๎ง
ความด าเนินคดี 

 

28. คดีบอลลูนระเบิด อยูํระหวํางจัดสํงพยานหลักฐานและคําฤชา
ธรรมเนียมให๎พนักงานอัยการยืนฎีกา 

อายุความ 
5 ปี ครบ 
24 พ.ย.
2558 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

29. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟูองเทศบาลเรื่อง ที่ดินบริเวณ
ถนนทําบรรทุก 

นายธีระศักดิ์  อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยูํใน
ระหวํางพนักงานอัยการยื่นแก๎ฎีกาคัดค๎าน    
ค าร๎องขอด าเนินคดีในชั้นฎีกาอยํางคนอนาถา 
และคัดค๎านค าร๎องขอทุเลาการบังคับคดี 

 

30. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล 
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข๎างแหลมทอง) 

ศาลชั้นต๎นพิพากษาวําเป็นทางภาระจ ายอม, 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาวําเป็นทางสาธารณะ
โจทก์ฎีกา พนักงานอัยการแก๎ฎีกา           
และคัดค๎านทุเลาการบังคับคดีแล๎ว อยูํระหวําง
พิจารณาของศาลฎีกา 

 

31. กรณี บุกรุกถนนเลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ า แจ๎งความเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางขอทราบ
ผลการด าเนินคดี 

 

32. กรณีรถยนต์ทะเบียน กจ 2246 ระยอง เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา
บริเวณเกาะกลาง ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน 

บริษั่ท ธนชาติประกันภัย จ ากัด ได๎ซํอมแซม
เสาไฟฟูาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ในสํวนคํา        
เสียหายกระถางต๎นไม๎ อยูํระหวํางบริษัทฯ
ดังกลําว ท าเช็คจ านวน 10,500 บาท     
เพ่ือจัดสํงให๎เทศบาล 

 

33. กรณีนายวีราพันธ์ พัสกรวงษ์ กํอสร๎างโครงเหล็กหลังคา 
รุกทางสาธารณะ 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

34. กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ น าขยะมาท้ิงในเขตชุมชน-ทําเกตุ อยูํระหวํางประสานงานกับส านักการ
สาธารณสุขฯ เปรียบเทียบคดีตํอไป 

 

35. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเตํงผล(ตลาดแมํแดง) 

อยูํระหวํางรอหนังสือตอบข๎อหารือแนวทาง
ปฏิบัติจากส านักบังคับคดีปกครอง 

 

36. คดีนางสมทรง  ชํวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณทํุงโตนด เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค๎านค าพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูํระหวํางการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด 

 

37. คดีนายนิรัตน์ เจริญผล ผู๎ฟูองคดี อธิบดีกรมท่ีดิน         
ผู๎ถูกฟูองที่ 1 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน๎ากลุํม
ภารกิจด๎านกิจการความมั่นคงภายใน ผู๎ถูกฟูองที่ 2 

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

38. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือคดีซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติถูก     
เฉี่ยวชน 

อยูํในระหวํางส านักงานบังคับคดีอายัดเงินที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี 1       
จ านวน 47,075.02 บาท 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

39. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา อยูํในระหวํางท าหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ    
นายวัชระ คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

40. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา อยูํในระหวํางท าหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ   
นายสราวุธ  สมะนะ 

อายุความ 
10 ปี 
ประมาณ 
พ.ศ.
2566 

41. คดีนายอุทัย อัฒจักร ขับรถชนเสาไฟฟูา อยูํในระหวํางท าหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา
,องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของ    
นายอุทัย อัฒจักร 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

42. คดีบริษัท สหพัฒนาที่ดิน จ ากัด เรื่อง แยํงสิทธิ
ครอบครองที่ดิน 

อยูํในระหวํางท าหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ 
,ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา,
องค์การโทรศัพท์เพ่ือสืบหาทรัพย์ของ   
บริษัท สหพัฒนาที่ดิน จ ากัด 

อายุความ 
10 ปี  

43. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และขอคืนเงินคําปรับ 

อยูํระหวํางอัยการสูงสุดพิจารณาคัดเลือก
อนุญาโตตุลาการเพื่อรํวมชี้ขาดข๎อพิพาท
ดังกลําว 

 

44. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการตรวจรํางเทศบัญญัติ
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางจัดท าญัตติเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 

 

45. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ๎างทั่วไป ยื่นหนังสือ
ลาออกจากราชการแตํผู๎บังคับบัญชาได๎พิจารณา        
ให๎ไลํออก 

สํงหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

46. หารือร๎องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้ออาหารเสริม
นม 

ท าหนังสือรายงานผลให๎จังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

47. ร๎องเรียนกรณีนางสุวรรณี โสธนะ ได๎รับความเดือดร๎อน
เนื่องจากรากต๎นไม๎แทงเข๎าบ๎านได๎รับความเสียหาย 

อยูํระหวํางการด าเนินการของส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

48. ร๎องเรียนร๎านอาหารประชาธิปไตย ท าหนังสือรายงานผลให๎อ าเภอเมืองระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

49. ร๎องเรียนกรณีได๎รับความเดือดร๎อนในการใช๎สถานีขนสํง
ผู๎โดยสารแหํงใหมํ 

อยูํระหวํางการด าเนินการของส านักปลัด 
เทศบาล 

 

50. ร๎องเรียน นายสมชัย คะนึงเหตุ กรณี เจ๎าหน๎าที่เทศบาล
ขัดขวางการซํอมแซมหลังคา 

อยูํระหวํางส านักปลัดเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขฯ ด าเนินการ 

 

51. ร๎องเรียนกรณีน้ าท้ิงชั้นสองไหลเข๎าในอาคารผู๎ร๎อง ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

52. ร๎องเรียนกรณีติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยก           
ซอยอ าเภอเมืองระยอง 

ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยองเสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
นายกเทศมนตรี 

 

53. ร๎องเรียนกรณีโกดังสะสมพลุดอกไม๎ไฟ ท าหนังสือรายงานผลให๎อ าเภอเมืองระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

54. ร๎องเรียนกรณีได๎รับความเดือดร๎อนจากรถบรรทุก     
ปลาเนํา 

อยูํระหวํางการด าเนินการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

55. ร๎องเรียนกรณีได๎รับมลพิษทางอากาศจากร๎านตระการตา  ร๎านตระการตาได๎ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เทศบาลแล๎ว อยูํระหวํางท าหนังสือรายงาน
อ าเภอเพ่ิมเติม 

 

56. ร๎องเรียนกรณี นางมารศรี  บุญเฟื่องฟู ขอความ
ชํวยเหลือเงินประกอบอาชีพ 

ท าหนังสือรายงานอ าเภอเมืองระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

57. ร๎องเรียนกรณีคนตํางด๎าวน าอาหารทะเลไปขายในราคา
ต่ ากวําคนที่ขายตามแผง 

อยูํระหวํางตรวจสอบระเบียบกฎหมาย  

 
งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ให๎บริการรับเรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ผํานเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนธันวาคม 2557  
จ านวน 1 เรื่อง  

วัน/เดือน/ป ี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตอบผู้ร้องเรียนเมื่อ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

8 ธ.ค.57 ปูายหน๎าร๎านต่ า        
ผมเดินชนหัวแทบแตก 

ส านักปลัดฯ   
งานเทศกิจ      
สํงตํอให๎กองขําง 
ด าเนินการ
ตรวจสอบ 

12 ธ.ค.57 25 ธ.ค.57 
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ส านักการคลัง 
1. รายงานสถานะการเงิน เดือนธันวาคม 2557 
 1.1 ด๎านรายรับ  

 
 
 1.2 รายรับ : รายจําย 

* 
2. การจัดสรรเงินอุดหนุน 
 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอน  (ต๎องตราเป็นเทศบัญญัติ) 
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 2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)  ไมํต๎องตราเป็น
เทศบัญญัต ิ

 
 
 2.3 เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประจ าปี 2557  (ไมํต๎องตราเป็นเทศบัญญัติ) 

 
 
 2.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 สนับสนุนการกํอสร๎างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
(ไมํต๎องตราเป็นเทศบัญญัต)ิ (ได๎รับใบแจ๎งการจัดสรรเงินแล๎ว) 
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3. การรายงานการขอใช๎เงินสะสม 
 

 
 

 - นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานวําในสํวนที่ต๎องจัดซื้อจัดจ๎างนั้นได๎ด าเนินการตามปกติ และอะไร  
ที่เป็นปัญหาทางส านักการคลังได๎หาทางแก๎ไขปัญหาให๎ด าเนินการได๎ทัน สํวนเรื่องตลาดแมํแดงได๎รับเอกสารมา     
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เสนอไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เรียบร๎อยแล๎ว จะประกาศขาย ในวันที่ 8 
มกราคม 2558  สํวนเรียบชายฝั่งได๎เอกสารมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ซึ่งตรวจเรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้อยูํ
ระหวํางยกรํางประกาศ สํวนครุภัณฑ์หลาย ๆ ตัวที่ต๎องสอบราคา เชํน เครื่องปรับอากาศ เครื่องดึงคอ         
และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ อยูํระหวํางยกรํางประกาศทั้งหมด สํวนคอมพิวเตอร์ได๎รับการประสานกับ  
ทํานรองปลัดเทศบาล คุณฉัตรนุชัย  สมบัติศรี วําขอปรับทีโออาร์ในสํวนเครื่องส ารองไฟ เพื่อไมํให๎เป็นปัญหา  
ในตอนจัดหา ขอเรียนทางหัวหน๎าสํวนราชการทุกทํานวําให๎ชํวยตรวจสอบแผนพัสดุให๎ด๎วยวําหนํวยงานของทําน
มีชํวงเวลาด าเนินการตามแผนชํวงไหน และให๎ก าชับเจ๎าหน๎าที่ให๎ด าเนินการ ซึ่งบางครั้งจะมีการพลัดหลงกัน      
ที่เป็นหํวงคือในเรื่องของงานกํอสร๎าง เพราะวําเทศบาลเรามีเงินตัดปีของปี 2557 ที่จะเป็นเงินเหลือจําย      
หรือโอนตั้งจํายรายการใหมํ และเงินสะสม โดยเฉพาะเงินสะสมนั้นเป็นวงเงินที่ออกท้ังหมดเลย จึงเป็นหํวง     
ในเรื่องของระยะเวลาด าเนินการ คือหากรอบเดียวจบก็ยังพอ แตํหากรอบเดียวไมํจบ และไปเป็นสองรอบนั้น   
ก็จะไปพอกยังงานอื่นของปี 2558 อีก ซึ่งคํอนข๎างมาก ต๎องรบกวนวํางานกํอสร๎างชํวงนี้ตั้งแตํในแผน        
เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม นี้ งานออกมาน๎อยมาก เพราะฉะนั้นในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ นั้น มีความ
ต๎องการให๎เรํงงานพื้น ๆ ให๎ออกมาเสียกํอน เชํน งานถนน งานรางอะไรทั่วๆ ไป ที่มันไมํมีความลึกมาก เพราะวํา
จะมีงานอุดหนุนเฉพาะกิจอีก จ านวน 7 โครงการ ตํอมาอีกท่ีเทศบาลเราต๎องท า จึงรบกวนทางทํานผู๎บริหาร  
ชํวยสั่งการเรํงรัดเรื่องนี้ให๎ด๎วย  

กองช่าง 
- โครงการติดตั้งผนังพับกั้นห๎องเรียนอนุบาล อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล                

ผลการด าเนินงานปัจจุบัน  100 %  
- โครงการกํอสร๎างถนนและระบายน้ าถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 6 ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 100 %  

 - โครงการปรับปรุงถนนซอยผํองดี ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ  100 %   
 - โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณแยกเกาะกลอย ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ  50 %   
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ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านป่าชายเลน ประจ าเดือนธันวาคม 2557 

ต๎อนรับคณะศึกษาดูงาน จ านวน 6 คณะ รวม 1,133 คน ดังนี้ 
 - วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จังหวัดระยอง จ านวน 60 คน ปลํอยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
 - วันที่ 9 และ 16 ธันวาคม 2557 บุคลากรฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
บางกอกใหญํ รุํนที่ 1 และ 2 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมปุาชายเลน จ านวน 240 คน 
 - วันที่ 11 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกระเฉท อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมปุาชายเลน จ านวน 183 คน 
 - วันที่ 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล น าคณะลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4 – 
6 เข๎าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาระบบนิเวศปุาชายเลน จ านวน 350 คน 
 - วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม น าคณะครูและลูกเสือเนตรนารี        
ชั้น ป.5 จัดกิจกรรมฐานและทัศนศึกษาปุาชายเลน จ านวน 300 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -18- 

รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ าแม่น้ าระยองประจ าปีงบประมาณ 2558 (คร้ังที่ 1) : เดือนธันวาคม 2557 

 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
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- ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นค าร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตําง ๆ     
ตามเทศบัญญัติ  

 * เจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับ  
             ใบอนญุาตประกอบกิจการ ปรากฏวํามีผู๎ประกอบการยืน่ค าร๎อง จ านวน 3 ราย  
             และเจา๎หน๎าทีไ่ดต๎รวจประเมินเรยีบร๎อยแล๎ว ไดแ๎กํ สะสมดอกไม๎เพลิง, จ าหนํายอาหาร  
             และสะสมก๏าซ NGV 

 - การตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาต เดือนธันวาคม 2557 ตรวจประเมินฯ 
จ านวน 23 แหํง (24 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ได๎แกํ ท าเล/ที่ตั้ง, ความสะอาด, ความปลอดภัย 
และการจัดการของเสีย ผลปรากฏวําผํานเกณฑ์ จ านวน 16 แหํง เลิกกิจการ จ านวน 7 แหํง 

เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนธันวาคม 2557 จ านวน 3 เรื่อง 

 
 

งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด 

1. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสด : ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) 
 1. รับลงทะเบียนผู๎ค๎าภายในตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุํม) วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2557 มีผู๎มารับ
ลงทะเบียน จ านวนรวมทั้งสิ้น 76 คน  
 2. ประชุมผู๎ค๎าที่มาลงทะเบียนทั้งหมด วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและนโยบาย
ตําง ๆ พร๎อมนัดตรวจสอบผู๎ค๎าจริงในตลาด 
 3. ลงพื้นที่ส ารวจแผงวําง และส ารวจข๎อมูลผู๎ค๎าจริง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 85 ราย  
 4. ประสานกองชํางพร๎อมลงพ้ืนที่ประมาณการราคาคําปรับปรุงตลาด วันที่ 25 ธันวาคม 2557    
กองชํางแจ๎งรอผลการประมาณการราคาประมาณต๎นเดือนมกราคม 2558 

2. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร 
 - ลงพื้นที่รํวมกับงานสิ่งแวดล๎อมและเมืองสะอาด ตรวจแนะน าและให๎ความรู๎แกํผู๎ประกอบการแผงลอย
จ าหนํายอาหารบริเวณถนนสุขุมวิทหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าโรงเรียนวัดปุาประดูํ ทั้ง 2 ฝั่งถนน     
จ านวน 39 ร๎าน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ดังนี ้
 1. แจกแผํนพับพร๎อมแนะน าให๎ปฏิบัติตามข๎อก าหนดด๎านสุขาภิบาลอาหารส าหรับแผงลอย  
 2. แจกถังขยะอินทรีย์ให๎ทุกแผงใช๎รองรับขยะอินทรีย์ และให๎น าไปเทท้ิงรวมในถังที่เทศบาลจัดเตรียมไว๎ให๎  
 3. ห๎ามทิ้งเศษอาหารและน้ าโสโครกทุกชนิดลงในทํอระบายน้ าโดยเด็ดขาด  
 4. ให๎คัดแยกขยะแตํละประเภทกํอนทิ้งทุกครั้ง  
 5. ให๎ดูแลรักษาท าความสะอาดทางเดินเท๎าบริเวณท่ีตั้งร๎านทุกวันหลังเก็บร๎านทุกครั้ง  
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3. งานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า 

 - สุํมเก็บตัวอยํางน้ าดื่มในโรงเรียนตรวจหาเชื้อ Coliform bacteria จ านวน 47 ตัวอยําง ดังนี้ 
 1. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า จ านวน 4 ตัวอยําง  
ผลการตรวจ ผําน 1 ตัวอยําง ไมํผําน 3 ตัวอยําง 
 2. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม จ านวน 4 ตัวอยําง  
ผลการตรวจผําน 2 ตัวอยําง ไมํผําน 2 ตัวอยําง 
 3. โรงเรียนวัดปุาประดูํ จ านวน 13 ตัวอยําง  
ผลการตรวจผําน 7 ตัวอยําง ไมํผําน 6 ตัวอยําง 
 4. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ านวน 26 ตัวอยําง  
ผลการตรวจ ผําน 19 ตัวอยําง ไมํผําน 7 ตัวอยําง 

**ตัวอยํางที่พบการปนเปื้อนอยูํระหวํางด าเนินการตรวจซ้ าและหาสาเหตุที่แท๎จริง** 

4. งานคุ้มครองผู้บริโภค 
 - รํวมตรวจกระเช๎าปลอดเหล๎าและคุณภาพของสินค๎าที่จัดในกระเช๎า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ 
 1. ร๎านวรรณกิจเจริญ (ใหม)ํ  
 2. ห๎างสรรพสินค๎าเทสโก๎โลตัส  
 3. ห๎างสรรพสินค๎าแสงทองซุปเปอร์มาเก็ต (สายลําง)  
 4. ห๎างสรรพสินค๎าบิ๊กซี (สาขาแหลมทอง)  

**ผลการตรวจ ไมํพบการกระท าผิดกฎหมาย 

5. งานอ่ืน ๆ 

 - ส ารวจข๎อมูลผู๎ค๎าท่ีได๎รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเดินเท๎าถนนตากสินมหาราช เพื่อคืน
ทางเดินเท๎าให๎กับประชาชน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (ขอขยายเวลาถึงวันที่ 5 มกราคม 2558) 

**ผลการส ารวจ มีผู๎ค๎าที่ได๎รับผลกระทบ จ านวน 70 ราย แตํยังไมํสามารถย๎ายผู๎ค๎าเข๎าไปในตลาดสดเทศบาล 2     
   ได๎ตามก าหนดเนื่องจากอยูํระหวํางด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนที่ 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
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- การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 

- เดือนธันวาคม 2557 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตราย ได๎ทั้งหมด 2,203 ชิ้น (105 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิก ในเขตเทศบาล จ านวน 42 แหํง 

- เดือนธันวาคม 2557 จ านวน 250.00 กิโลกรัม 

 - การก าจัดขยะ/ผักตบชวา ในแมํน้ าระยอง ได๎แกํ ตัด/ลอกวัชพืชในแมํน้ าระยองบริเวณชุมชนบางจาก, 
เก็บขยะ  

 - การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่  ได๎แกํ ชุดพัฒนาล๎างท าความสะอาดหอพระพุทธอังคีรส, ชุดพัฒนา
ล๎างท าความสะอาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล, ชุดพัฒนารํวมกันถากหญ๎าบริเวณถนนราษฎร์บ ารุง ชุมชนเนินพระ, ชุด
พัฒนารํวมกันเก็บเศษวัสดุบริเวณโบสถ์คริสต์แหลมเจริญ 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ 

ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) จ านวน 257 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 

 1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 3 คน  
 1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 94 คน  

2. จัดกิจกรรมออกก าลังกายพนักงานเทศบาล ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 16.30 น. มี
พนักงานเข๎ารํวมกิจกรรมจากกอง/ส านัก เฉลี่ยจ านวน 45 คน/วัน 
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3. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ 

 3.1 ให๎ความรู๎เบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดสมอง โภชนาการผํานสื่อตําง ๆ จ านวน 6 ครั้ง 
 3.2 ให๎ความรู๎และสอนการตรวจเต๎านมด๎วยตนเองในหญิงกลุํมอายุ 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 70 คน  

 4. กิจกรรมให๎ความรู๎และประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งเต๎านม โดยได๎รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช เวลา 09.00 น. – 13.00 น.      
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 4.1 ท าแบบประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง  
 4.2 ชั่งน้ าหนักประมวลผลไขมันในรํางกาย  
 4.3 บรรยายให๎ความรู๎และประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต๎านม โดยแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 

 

 พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก ชุมชนศูนย์การค้า จ านวน 10 ราย  

ด าเนินการ 

 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎กับประชาชนบริเวณพ้ืนที่ระบาดของโรคให๎ตื่นตัวในการท าลายแหลํง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในบ๎านของตนเอง โดยใช๎หลัก 5 ป. + 1 ข. และการฉีดพํนยุงในบ๎านด๎วยตนเอง     
รํวมกับ อสม. ศสมช. ศูนย์การค๎า สวนวัด เกาะกลอย และหลังวัดปุาประดูํ 1 บริเวณศูนย์การค๎าสาย 1 – 4 
ถนนทุํงชายกระตําย และตลาดแมํแดง 
  * ค๎นหาแหลํงเสี่ยงและท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ารํวมกับ อสม. แจกทรายก าจัดลูกน้ า  
  * พํนสารเคมีก าจัดยุงภายในบ๎านและนอกบ๎านบริเวณพ้ืนที่ระบาด รัศมี 100 เมตร  
 

 - กิจกรรมรณรงค์เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคไข๎เลือดออกชุมชนศูนย์การค๎า  

 - โครงการแกนน ารวมใจต๎านภัยไข๎เลือดออก จัดตั้งแกนน าไข๎เลือดออกและอบรมแกนน า เพ่ือท าลาย
แหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 6 แหํง 
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 - กิจกรรมรณรงค์วัดเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557 โดยใช๎กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์บริเวณศูนย์การค๎า 
เพ่ือสร๎างกระแสเชิญชวนให๎สังคมตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญของโรคเอดส์ รวมถึงการปูองกันตนเอง    
ให๎หํางไกลจากโรคเอดส์ 

งานสนับสนุนสุขภาพประชาชน 

 1. รํวมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557 ณ ลานสตาร์เซ็นเตอร์ ชุมชนศูนย์การค๎า       
มี อสม.เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 158 คน 

 2. รํวมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช    
มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 236 คน 

 3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม.เทศบาลนครระยอง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557             
ณ ห๎องประชุมคีรีบัญชร เทศบาลนครระยอง มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 4. จัดกิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557   
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 
  * มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมฯ จ านวน 277 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.23  
  * เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม 2557 ยังไมํได๎รับการโอนเงินคําปุวยการ อสม.           
จากส านักการสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว 

 ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู๎ปุวยที่บ๎าน จ านวน 124 ราย จ าแนกตามกลุํมได๎ดังนี้  
 1. มารดาและทารกหลังคลอด  จ านวน 93 ราย  
 2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง   จ านวน 31 ราย  
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน ทั้งหมด 157 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ฉีดยา         จ านวน 11 ราย  
2. ใสํสายให๎อาหารทางจมูก       จ านวน   2 ราย  
3. ใสํสายสวนปัสสาวะ        จ านวน   2 ราย  
4. ท าแผล         จ านวน   3 ราย  
5. เจาะเลือด         จ านวน   2 ราย  
6. เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว        จ านวน   2 ราย  
7. สํงตํอผู๎ปุวยรักษาตํอยังสถานพยาบาล      จ านวน   2 ราย  
8. ให๎ค าปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์       จ านวน   9 ราย  
9. เยี่ยมให๎ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ  จ านวน 93 ราย  
10. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ  จ านวน 31 ราย  
 
 
 
 
 
 
 



 -24- 

การรับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 

ให๎อุปกรณ์การแพทย์กับผู๎ปุวยที่ยากไร๎ 2 คน 2 รายการ ดังนี้ 

1. ที่นอนลม    จ านวน 1 อัน  
2. รถเข็นนั่ง    จ านวน 1 คัน  

รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 1 รายการ ดังนี้ 

1. เตียงนอน Fower   จ านวน 1  เตียง 

กองการศึกษา 

 - วันที่ 5  ธันวาคม  2557 งานวันพํอแหํงชาติ 
 - วันที 11 , 12  ธันวาคม  2557  งานภูมิบุรี  ศรีระยอง ครั้งที่ 10 ถนนยมจินดา 
 - วันที่ 21  ธันวาคม  2557 กิจกรรม Play&Learn เพลินวันอาทิตย ์ ณ อาคารห๎องสมุดเทศบาลนครระยอง 
 - วันที่ 23  ธันวาคม  2557 ประชุมเตรียมความพร๎อมการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ ๓ ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู๎ปกครอง และนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
  วันพํอแหํงชาติ และรํวมบ าเพ็ญประโยชน์ บริเวณด๎านหน๎าโรงเรียน ทําน้ า และบริเวณวัดปากน้ าฯ  
 - วันที่ ๕ ธันวาคม 2557 คณะครูเข๎ารํวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง และเข๎ารํวมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ สดุดีเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ สวนศรีเมือง  
 - วันที่ ๑๒ ธันวาคม 2557  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ 
เข๎ารํวมโครงการ “ปลํอยพันธ์สัตว์น้ า เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ กลุํมประมงเรือเล็กเก๎ายอด 
 - วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2557 ครูฉันทนา พลพิทักษ์ ครูภาภรณ์ บุญเมือง และนักเรียนพร๎อมชุดการแสดง  
เข๎ารํวมงาน “ระยองแฟร์ (Rayong Fair) ปี 6”  ณ สวนศรีเมือง  
 - วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2557 คณะครู และบุคลากร เข๎ารํวมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหมํ  
ณ ภัตตาคารเพลินตา การ์เด๎น ระยอง  
 - วันที่ ๒๓ ธันวาคม 2557 บริษัทเอบีฟููดแอนเบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู๎ผลิตโอวัลตินมาจัด
กิจกรรมมอบความรู๎ และแจกผลิตภัณฑ์ให๎กับนักเรียน  
 - วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) กิจกรรมเกมส์  
และแจกของขวัญให๎กับนักเรียน ณ บริเวณด๎านหน๎าอาคารอเนกประสงค์  
 - วันที่ ๒๘ ธันวาคม 2557 คณะครูเข๎ารํวมพิธีถวายราชสักการะรูปจ าลองสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
ประจ าปี ๒๕๕๗  ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินฯ วัดลุํมพระอารามหลวง  
 - วันที่ ๒๘ ธันวาคม 2557 นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันทักษะวิชาการเนื่องในวันสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช   
ณ อาคารปริยัติธรรม วัดลุํม(พระอารามหลวง) ได๎รับรางวัลดังนี้ 

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทการแขํงขันการแตํงกลอนสดุดี สมเด็จพระเจ๎าตากสินฯ 
                ได๎แกํเด็กหญิงเลียงเฮง  อมาวสี และเด็กหญิงนัฐริกาญจน์ สืบศรี 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทการแขํงขันตอบปัญหาประวัติสมเด็จพระเจ๎าตากสินฯ 
                ได๎แกํเด็กหญิงชลดา ฝุายจันทร์ และเด็กหญิงแพรวา อินทร์ชํวย  
 - วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2557  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา พร๎อมด๎วยคณะครู และนักเรียนรํวมงานรับมอบ
ทุนการศึกษา มุทิตาสักการะทํานเจ๎าคุณโบราณพิทักษ์ เจ๎าอาวาสวัดลุํม (พระอารามหลวง) 
 - นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมธรรมะหลอมใจ ณ วัดปากน้ าสมุทรคงคาราม 
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 - วันที่ ๑๗ ธันวาคม 2557  นางโสภิกา คงเจริญ รองผู๎อ านวยการ และครูบุญชู เสียงเสนาะ                 
เข๎ารํวมโครงการอบรมเสริมสร๎างคุณธรรม และจริยธรรม (ครั้งที่ ๓) ณ วัดลุํมพระอารามหลวง 

 - ติดตามนักเรียนขาดเรียน  
๑. เด็กหญิงทักษอร รอดเพชรไทย นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๒ ขาดเรียนเป็นประจ า และไมํช าระ 

คําอุปกรณ์การเรียน ของใช๎สํวนตัว ครูประจ าชั้นติดตามสอบถามผู๎ปกครองแจ๎งวําไมํมีเงินให๎ลูกมาโรงเรียน   
2. เด็กชายกานต์ชนก สมุทรสินธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ครูประจ าชั้นได๎ติดตามนักเรียนที่บ๎าน

จ านวน ๕ ครั้ง นักเรียนขาดเรียนทั้งหมด ๘๔ วัน  ไมํพบนักเรียน เนื่องจากไปท างานกับบิดา   

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

 - วันที่ 26 ธันวาคม 2557  ประชุมเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาความรู๎และ
พฤติกรรมผู๎เรียนให๎มีระเบียบวินัยในตนเองโดยยึดหลักการมีสํวนรํวม 
 - วันที่ 28 ธันวาคม 2557 รํวมถวายพานพํุมวันพระเจ๎าตากสินมหาราช  ณ วัดลุํมมหาชัยชุม 
 - วันที่ 29 ธันวาคม 2557 น านักเรียนรํวมงานวันคล๎ายวันเกิดทํานเจ๎าอาวาสวัดลุํมฯและรับทุนการศึกษา
จ านวน 5 ทุนๆ ละ 1000 บาท 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
- บรรยากาศนิทรรศการวันพํอแหํงชาติ 2557 (4 ธ.ค. 2557)  

 - รํวมกิจกรรมงานภูมิบุรีศรีระยอง (12 – 13 ธ.ค. 2557)  
 - รํวมใจชํวยเหลือครอบครัว ด.ญ. เปรมยุดา ทะโคดา ประสบอัคคีภัย (19 ธ.ค. 2557) 
 - นักเรียนชั้น ป.6 ลูกเสือ-เนตรนารี เข๎าคํายพักแรมประจ าปี 2557 (17-19 ธ.ค. 2557)  
 - เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 (23 ธ.ค. 2557) 
 - เดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ป.1 – ป.5 (16 – 23 ธ.ค. 2557)  
 - ต๎อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (25 ธ.ค. 2557) 
 - กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตะวันบํายคลายเครียด (25 ธ.ค. 2557) 
 - ด.ช.ไชยาภัทร บุญยัง  ชั้น  ป.3/4 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแขํงขันวํายน้ า อบจ. 
 - ด.ญ. ปุญญสิริ แซํโฮํ รับรางวัลเหรียญทองศิลป์สร๎างสรรค์จากการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี 
 - ทีม “WATKHOD  KIDS DANCE”  รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด NISSAN NAVARA 
NAMBER ONE CONTEST  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณี  เนื่องในวันพํอแหํงชาติ  ประจ าปี 2557 

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2557  ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) 
 - กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ ประจ าปี 2557 วันที่ 4-6 ธันวาคม 2557  ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง) 
 - กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2557  วันที่ 6 ธันวาคม 2557 
ณ มูลนิธิประภัสสรคุณธรรม 
 - รํวมงานมหกรรมงานการกุศล เทศกาลปลํอยสัตว์และชิมอาหารเจ วันที่ 7 ธันวาคม 2557 
ณ มูลนิธิประภัสสรคุณธรรม   
 - รํวมงานราตรีสโมสรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว วันที่ 9 ธันวาคม 2557 
ณ สวนศรีเมือง 
 - รํวมงานภูมิบุรีศรีระยอง ครั้งที่ 10  วันที่ 12-13 ธันวาคม 2557  ณ ถนนยมจินดา   
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 - รํวมโครงการตอบปัญหาธรรมะ  “ทางก๎าวหน๎า” รอบชิงชนะเลิศระดับชาต ิวันที่ 13 ธันวาคม 2557  
ณ ห๎องแก๎วสารพัดนึก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
 

ผลการแข่งขัน  ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  เด็กชายศุทธนันท์  พูลชัย  
รางวัลที่ 4 ระดับจังหวัด   เด็กหญิงชลิตา  บ ารุงรัตน์  
รางวัลที่ 5 ระดับจังหวัด   เด็กหญิงวรินทร  จันทร์เรือง  
 

ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  เด็กหญิงพิชยา  เถําศิริ  
รางวัลที่ 3 ระดับจังหวัด   เด็กหญิงศรันย์รักษ์  ไชยชุมพนธ์  
รางวัลที่ 7 ระดับจังหวัด   เด็กหญิงปุญญิศา  สุขโสภา  
 
 - รํวมโครงการอบรมเสริมสร๎างคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า 
และพนักงานจ๎าง  ประจ าปีงบประมาณ  2558 ครั้งที่  1 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
วัดลุํม (พระอารามหลวง 
 - กิจกรรมเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จากโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต๎) 
วันที่  22 ธันวาคม 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - รํวมกิจกรรมเรียนรู๎ 7 อาชีพ กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 จากโอวัลติน  
วันที่  23 ธันวาคม 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมวันคริสต์มาส  วันที่  25 ธันวาคม 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเกํง วันที่  26 ธันวาคม 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผ๎ามัดย๎อม  วันที่  26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วันที่  26 ธันวาคม 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํม
มหาชัยชุมพล 
 - รํวมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจ าลองสมเด็จพระเจ๎าตากสินฯ และการแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ๎าตากสินฯ  วันที่  28 ธันวาคม 2557 ณ ศาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช 
และโรงเรียนปริยัติธรรม  วัดลุํม  (พระอารามหลวง) 
 - งานฉลองสมณศักดิ์  ท าบุญอายุวัฒนะมงคล และมอบทุนการศึกษา  พระโบราณพิทักษ์ 
วันที่  29 ธันวาคม 2557  ณ วัดลุํม  (พระอารามหลวง) 
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอ 
 - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะผ๎าปุาขยะ 
 - กิจกรรมออกก าลังกาย  
 - สวนผักลอยฟูา 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 4  ธันวาคม  2557 จัดกิจกรรมวันพํอแหํงชาติ ประจ าปี 2557 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาล  

นครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 
 - วันที่ 5 ธันวาคม 2557 รํวมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 
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 - วันที่ 5 ธันวาคม 2557 รํวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ สวนศรีเมืองระยอง 
 - วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2557 รํวมงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 10 ณ ถนนยมจินดา 
 - วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2557  รํวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์วิชาเพ่ิมเติมหน๎าที่พลเมือง และการเสริมสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 - วันที่ 17 ธันวาคม 2557 รํวมโครงการอบรมเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดลุํม(พระอารามหลวง) 
 - วันที่ 23  ธันวาคม  2557 โรงเรียนนิคมสร๎างตนเองจังหวัดระยอง 4 ศึกษาดูงาน จ านวน 6 คน 
 - จัดกิจกรรมคริสต์มาส ประจ าปี 2557 
 - วันที่ 28 ธันวาคม 2557 ผลการแขํงขันวาดภาพสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช  
ณ วัดลุํม (พระอารามหลวง)  ระดับประถมศึกษา ได๎รับรางวัลชนะเลิศ คือ ด.ช.ชัชพงศ์ คงภิบาล 
 - ผลการแขํงขันคนเกํงท๎องถิ่น ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

1. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง  คือ ด.ช.ภวัต พูลสวัสดิ์  

2. กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง  คือ ด.ช.พรภวิษย์ พลบุรี  

3. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
ได๎รับรางวัลเหรียญทองเงิน  คือ ด.ญ.ภารดี สุวรรณวงศ์  

4. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
ได๎รับรางวัลเหรียญทองเงิน  คือ ด.ญ.ฐิติรัตน์ แจ๎งใส  
 - ผลการแขํงขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  

- การวาดภาพระบายสี ป.4 –ป.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง คือ ด.ญ.ชัญญานุช เรียมแสน  

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

- เรื่องการสมัครเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ก าหนดสอบในวันที่ 24, 25 มกราคม 2558 เริ่มสมัคร
ตั้งแตํวันที่ 15 มกราคม 2558   

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

 - เลือกตั้งประธานชุมชนวัดปุาประดูํ 2 ผู๎ได๎รับการคัดเลือก คือ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ  

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

 - การจํายเบี้ยยังชีพ เบี้ยสูงอายุ เหตุการณ์เป็นปกติ  
 - เรื่องยาเสพติดชํวงนี้ได๎มีการประชุม 4 ฝุายด๎วยกัน คือ ทางต ารวจ ทางอ าเภอ ทางชุมชน เพื่อมา
วางแผนกันวําจะมีวิธีปูองปรามอยํางไร ซึ่งจะมีการนัดประชุมอีกครั้ง ขณะนี้อยูํระหวํางเก็บข๎อมูลตําง ๆ เชํนวํา
จะมีการตั้งดํานหรือไมํ จะปูองปรามอยํางไรตามอ านาจหน๎าที่ ซึ่งทางต ารวจได๎ให๎ความรํวมมืออยํางดี  
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สถานธนานุบาล 

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

ยอดรับจ าน ารวม 2,630 ราย จ านวนเงิน 64,645,400.- บาท 
ยอดไถํถอนรวม 2,769 ราย จ านวนเงิน 64,273,900.- บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 8,319 ราย จ านวนเงิน 202,444,400.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 2,150,836.75 บาท 
 ก าไรจ าหนํายทรัพย์หลุด 258,435.- บาท 
 รวมรายรับ 2,409,271.75 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 147,915.29 บาท 
 รายจํายประจ า 1,122,114.28 บาท 
 รวมรายจ่าย 1,270,029.57 บาท 
 รายรับสูงกวํารายจําย 1,139,242.18 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว 49,260,000.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 90,740,000.- บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 - ไมํมี  
 
ปิดประชุม เวลา 11.40 น.) 
 
     ลงชื่อ                 ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจา๎พนกังานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นางซํอนกลิ่น  ชูเชิด) 
                               หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
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