
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที ่3/2558 

วันที่  3  มีนาคม  2558 
ณ ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

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

ผู้มาประชุม 

1.  นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรี 
2.  นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  
3. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ก าจร รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5.  นายประกอบ อังควินิจวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6.  นายนิวัติ กลํอมแก๎ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7.  นายผณินทร เกษรแพทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8.  นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล 
9. นางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
10. นางวัฒนา ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู๎อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
11. นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
12. นายธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์ ผู๎อ านวยการกองชําง 
13. นางผํองศรี ปิยะยาตัง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
14. นายเจตน์ ศรีสุขโข ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นางลัดดา โกสีย์ ผู๎จัดการสถานธนานุบาล 
16. นางสุนิสา รํมรื่น ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ า 
17. นางสาวอารี แดงอุทัย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ๎านปากคลอง 
18. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 
19. นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
20. วําที่ร๎อยตรีจรัล   ภิญวัย   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง 
21. นายไพรัตน์ วังบอน   แทน ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม 
22. นายรักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ ผู๎อ านวยการสํวนบริหารการคลัง 
23. นายธนวัฒน ์ พ๎นชั่ว หัวหน๎าฝุายอ านวยการ 
24. นางซํอนกลิ่น ชูเชิด หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
25. นางสาวชนิดา เอมเปีย หัวหน๎าฝุายปกครอง 
26. นายดุสิต ธรรมศิริรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
27. นางกรชวัล ทายพงศ์ศักดิ์ หัวหน๎าฝุายบริการและเผยแพรํวิชาการ 
28. นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ หัวหน๎าฝุายงบประมาณ 
29. นางสาวกนก อารีรักษ์ ผู๎อ านวยการสํวนสํงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
30. นางสาวรุํงนภา ธันยสหพงศ์ หัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา 
31. นางสาวฐปนีย์ โสภณ หัวหน๎าฝุายยุทธศาสตร์ 
32. นางสาววิลาวรรณ นาถาบ ารุง หัวหน๎าฝุายสํงเสริมสิ่งแวดล๎อม 
33. นางกุลยา กุลรัตน์ เจ๎าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

1.  นายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
2.  นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรี                (ไปราชการ) 
3.  นายชาญสิทธิ์ มณีการังกูร เลขานุการนายกเทศมนตรี         
4.  นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาล                        (ไปราชการ) 
5.  นางกิ่งแก๎ว ถนอมถ่ิน ผู๎อ านวยการส านักการคลัง        (ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- รับโอนผู๎จัดการสถานธนานุบาล จากเทศบาลเมืองจันทบุรี มาด ารงต าแหนํงที่สถานธนานุบาล 
เทศบาลนครระยอง จ านวน 1 ราย คือ นางลัดดา  โกสีย์  ผู๎จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครระยองบาลนครระยอง  
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต๎นไป 
 - บรรจุและแตํงตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ นางสาววันวิสาข์  ภักดีศุภผล        
ผู๎ผํานการสอบแขํงขันฯ ล าดับที่ 12 วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
แตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงครูผู๎ชํวย รับเงินเดือนอันดับครูผู๎ชํวย โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลนครระยอง  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 2  มีนาคม  2558  เป็นต๎นไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  
                      และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

รายงานความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างตลาดแม่แดง (ส านักการคลัง, กองช่าง, ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานวําเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผํานมา ทํานรองนายกเทศมนตรี
นครระยอง นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ในฐานะคณะท างานในเรื่องของการปรับปรุงตลาดแมํแดง ได๎เชิญผู๎เกี่ยวข๎องมา
ประชุม ซึ่งในการประชุมได๎มีการพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดในการด าเนินการปรับปรุงตลาดแมํแดง           
ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข๎องคือเป็นสํวนของการจัดซื้อจัดจ๎างซึ่งเรียบร๎อยดีไมํมีปัญหา ทางส านักการคลังได๎มีการ
ด าเนินการโดยได๎ผู๎รับจ๎างเรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางตรวจสอบหลักประกันสัญญา และตรวจสอบผลงานอยูํ 
ซึ่งคาดวําจะเรียกมาลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และหากมีการเรียกลงนามเสร็จแล๎วก็จะมี
การประชุม    3 ฝุาย แตํในที่ประชุมได๎มีการพูดคุยกันวําควรจะมีการประชุมกันเพ่ือชี้แจงพํอค๎าแมํค๎ากํอนเพื่อให๎
เตรียมตัวลํวงหน๎าประมาณหนึ่งเดือนกวําที่จะเข๎าหน๎างานที่จะท าการรื้อถอน และมีอีกประเด็นหนึ่งที่เก่ียวข๎อง
กับเรื่องข๎อกฎหมาย เนื่องจากวําทางเทศบาลเราได๎หารือไปที่ศาลปกครอง ซึ่งทางศาลปกครองได๎มีหนังสือตอบ
ข๎อหารือกลับมาในเรื่องของการออกค าสั่ง เทศบาลได๎ออกไปแล๎วถือเป็นค าสั่งทางปกครองซึ่งมีผลตามกฎหมาย 
คือต๎องสั่งให๎เขารื้อหลังคา และรื้อแผงบนทางเท๎า หากเขาไมํรื้อก็ต๎องใช๎อ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร มาตรา 42    โดยสั่งให๎รื้อถอน และท่ีประชุมได๎หารือกันวําถ๎าเกิดออกค าสั่งไปอยํางนั้นเขาก็มีสิทธิที่จะ
อุทธรณ์ ตามกฎหมาย ซึ่งก็เป็นสิทธิของเขา ขณะนี้อยูํระหวํางทางกองวิชาการและแผนงานท ารํางค าสั่ง เพื่อให๎     
ทางกองชํางได๎ไปด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในสํวนของนายสมชัยที่เป็นคูํกรณีกับเทศบาลเรา 
เขาก็มีสิทธิที่จะไปยื่นตํอศาลปกครองเพ่ือที่จะให๎ไตํสวนกรณีท่ีเขาอ๎างวําเขาเป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์บนถนน
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สุวรรณสินและโดยรอบ และหากเขาไปอุทธรณ์หรือไปร๎องศาลปกครอง แล๎วคํอยมาวํากันอีกทีหนึ่ง เพราะวํา
อาจจะต๎องหยุดในเรื่องของสัญญา ส าหรับเรื่องของการออกค าสั่งตามมาตรา 42 คือต๎องให๎ระยะเวลาในการรื้อ
ถอนประมาณ 30 วัน และเขาก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปที่จังหวัด ซึ่งจะมีคณะกรรมการอาคารที่จังหวัดอยูํ ซึ่งเทําที่ทราบ
ทางจังหวัดเองเขาก็ทราบเรื่องนี้อยูํ  ซึ่งก็ไมํนําหํวงในประเด็นนี้  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลดัเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ  
งานขนสํง 

          - งานขนสํงมี รายรับประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558      180,026.00 บาท   
                            รายจํายประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558    105,161.98 บาท   
                            รายรับสูงกวํารายจําย                           748,640.02 บาท 
                            ยอดเงินสะสมคงเหลือ                       1,310,301.13 บาท 

ฝ่ายปกครอง  
งานรักษาความสงบ (เทศกิจ)  
      1. การจัดการจราจรและปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง 
            - จัดการจราจรบริเวณตลาดวัดลุํมมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โรงเรียน
สาธิตเทศบาลนครระยอง 
                - 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 9 ราย 
                      - ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับจอดรถบนทางเท๎าบริเวณหน๎าโรงพยาบาลระยอง และหน๎าวัดปุาประดูํ 
                        จ านวน 7 ราย  
            - ตักเตือนจับกุมรถบรรทุกท าสิ่งของตกหลํน จ านวน - ราย      
                      - ตรวจยึดจับกุมตักเตือนร๎านค๎าตั้งวางจ าหนํายของโดยไมํได๎รับอนุญาต จ านวน 4 ครั้ง       

3. จัดเก็บปูายที่ไมํขออนุญาตและหมดอายุ จ านวน 80 แผํน  
      4. ตรวจสอบพบฝาทํอระบายน้ า ถนน ฟุตบาท ช ารุด จ านวน 11 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                                                          25 ครั้ง 
      - งานบริการ                                                          102  ครั้ง 
      - งานกู๎ภัยฯ                                                             58  ครั้ง 
      - ออกส ารวจถังเคมีดับเพลิงชุมชนพร๎อมติดตั้งและอธิบาย 
             วิธีการใช๎ให๎กับชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง  
             (ชุมชนวัดปุาประดูํ 1, ชุมชนวัดปุาประดูํ 2,  
              ชุมชนเกาะกลอย, ชุมชนพูนไฉํ, ชุมชนสองพ่ีน๎อง,  
              ชุมชนเรือนจ า, ชุมชนชายกระปุอม)  17  ครั้ง  
     - เฝูาจุดตลาดเกําและโรงรับจ าน า                                   24  ครั้ง 
 
      - ขับรถชมเมืองน าคณะนักเรียนโรงเรียนวัดปุาประดูํ, โรงเรียนวัดหวายกรอง และโรงเรียนมัธยมตากสิน  
ชมทัศนีย์ภาพ และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญภายในเขตเทศบาลนครระยอง  

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ออกส ารวจความเสียหาย และชํวยเหลือประชาชนชุมชนปากน้ า 2  
จากเหตุลมพายุพัดท าให๎บ๎านเรือนประชาชนได๎รับความเสียหาย จ านวน 17 หลังเรือน  
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานธุรการ  
- คณะศึกษาดูงาน (ประจ าเดือน ก.พ. 2558)  

       * จ านวน             9  คณะ   
       * จ านวน      1,213  คน 
 
งานการเจ๎าหน๎าที่ 
- พนักงานเทศบาล เลื่อนระดับ                                                                   3 คน 
- พนักงานเทศบาล ย๎ายเปลี่ยนสายงาน                                                         - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายมา                                                                   - คน 
- พนักงานเทศบาล บรรจุใหมํ                                                                     - คน 
- พนักงานเทศบาล โอนย๎ายไปปฏิบัติราชการ ที่หนํวยงานอื่น                                - คน 
- พนักงานเทศบาล ลาออก                                                                        - คน 
- ลูกจ๎างประจ าลาออก                                                                             - คน 
- พนักงานจ๎างเสียชีวิต                                                     1 คน 
- พนักงานจ๎าง (รับเข๎ามา)                                                                       10 คน 
- พนักงานจ๎างลาออก                                                                            10 คน  
- พนักงานเทศบาลคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น 
  (ต าแหนํงบริหาร)                                                                                 - คน 
- พนักงานเทศบาลสอบคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงที่สูงขึ้น (ต าแหนํงบริหาร)               - คน 
- แตํงตั้งพนักงานครูเทศบาลผู๎สอบคัดเลือกได๎ให๎ด ารงต าแหนํง 
  ผู๎บริหารสถานศึกษา                                                                             - คน 
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อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง      
     * พนักงานเทศบาล                 156 คน 
     * ลูกจ๎างประจ า                       36 คน 
     * พนักงานจ๎างทั่วไป                280 คน 
     * พนักงานจ๎างตามภารกิจ         155 คน 
                         รวม               627 คน  

อัตราก าลังพนักงานครูและลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน) จ านวน 6 แหํง และศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 3 แหํง      
     * พนักงานครูเทศบาล               251 คน 
     * ลูกจ๎าง (สังกัดโรงเรียน)               4 คน  
     * พนักงานจ๎าง (เงินอุดหนุน)        74 คน  
                         รวม                  329 คน  

  รวมทั้งสิ้น        956 คน      
 

- โครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครระยอง       
ได๎ก าหนดจัดอบรมให๎ความรู๎ หัวข๎อ “แนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหมํ และการสร๎างความสุขในองค์กร ”          
ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมาดินําระยอง และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตรัง        
และกระบี่ ในระหวํางวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2558  
 
* การสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาล ดังนี้ 
     1. ต าแหนํงรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาลฯ) มีผู๎สมัคร 1 ราย คือ 
               - นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ต าแหนํง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) สังกัดเทศบาลนครระยอง 
      2. ต าแหนํงผู๎อ านวยการสํวนพัฒนารายได๎ (นักบริหารงานการคลัง 8) มีผู๎สมัคร 1 ราย  
               คือ นางสายสุนีย์  วาระสิทธิ์  
ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายระเบียบและสถิติการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8) สังกัดเทศบาลนครระยอง 

* การสรรหาโดยวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหนํงผู๎ปฏิบัติงานเพื่อแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงบริหาร 
  ของเทศบาล ดังนี้ 
      1. ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) มีผู๎สมัคร 1 ราย คือ 
               - นางสาวศศิธร  โยคาพจร ต าแหนํงนักวิชาการศึกษา ระดับ 7 ว สังกัดเทศบาลนครระยอง 
      2. ต าแหนํงหัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) กองการแพทย์ มีผู๎สมัคร 1 ราย คือ 
           - นางสาวเนตรนภา  รักความสุข ต าแหนํงนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 ว สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 

* การสรรหาโดยวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานครูเทศบาล เพ่ือแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํง 
  ศึกษานิเทศก์ รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 (วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ) มีผู๎สมัคร 1 ราย คือ 
               - วําที่ ร.ต.หญิงภูริชญา  ยิ้มแย๎ม ต าแหนํงครูอันดับ คศ. 2 สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
                 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

- โครงการประชุมปฏิบัติการออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนสํงมวลชน  และการพัฒนาพ้ืนที่
รอบสถานีขนสํงมวลชนของจังหวัดระยอง และพ้ืนที่ตํอเนื่อง  โดยใช๎งบประมาณของสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
ระยอง  ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแตํเวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห๎องสร๎อยเพชร 1        
โรงแรมโกลเด๎นซิตี้ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เปูาหมาย 220 คน  
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งานสารบรรณ  
- มีการลงรับ – สํง หนังสือผํานระบบ OSSM (สํวนกลาง) เดือนกุมภาพันธ์ 2558  

       *  มีการลงรับหนังสือ    จ านวน     662 เรื่อง 
       *  มีการลงสํงหนังสือ    จ านวน     354 เรื่อง  

งานทะเบียนราษฎร  
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2558 

 
 

รายงานการท าบัตร 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2558 
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- นางเสาวลักษณ์  วินัยธรรม รายงานวํา 
1) ส านักปลัดจัดโครงการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ มีกลุํมเปูาหมาย

ทั้งหมด 43 คน โดยก าหนดจัดอบรมให๎ความรู๎หัวข๎อแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหมํ และการสร๎างความสุขใน
องค์กร โดยทํานรองปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี  

2) เนื่องจากวันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อวันอังคารที่ผํานมา เห็นชอบที่จะให๎มีการบริจาคโลหิต โดยให๎ส านักปลัดเทศบาลประสานกับ
โรงพยาบาลระยองมารับบริจาค ซึ่งตอนนี้ได๎ท าบันทึกให๎ทํานนายกเทศมนตรีลงนาม โดยขอความรํวมมือให๎
หนํวยงานจัดสํงรายชื่อผู๎ที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือดให๎ส านักปลัดเทศบาล ภายในวันศุกร์ เพ่ือให๎ทราบ
จ านวนที่ชัดเจนและประสานไปยังโรงพยาบาลระยองตํอไป 

3) จากเหตุฝนฟูาคะนองเกิดลมกรรโชกแรงบริเวณชุมชนปากน้ า 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558      
ที่ผํานมา จากการลงพ้ืนที่ส ารวจรํวมกันระหวํางงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองชําง ปรากฏวํามีผู๎ได๎รับ
ความเสียหาย สํวนใหญํเป็นกระเบื้องหลักคาแตกหัก รวม 16 ราย ขณะนี้กองชํางได๎ท าการส ารวจแล๎วแตํยังไมํได๎
แจ๎งเป็นแบบประมาณราคามาให๎ และทางปูองกันจังหวัดยังไมํได๎แจ๎งประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติมา ตอนนี้จึงยังไมํได๎
มีการประชุมคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความเสียหาย แตํทางงานปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยก็ได๎มีการประสานไปยังอ าเภอเมืองระยอง และปูองกันจังหวัดอยํางตํอเนื่อง 

4) ขอแจ๎งมติ ครม. คือในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ตรงกับวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันอังคาร ครม.ได๎มี
มติให๎หยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษหนึ่งวัน คือ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558  

- นายธนวัฒน์  พ๎นชั่ว รายงานวํา  

1) ตามท่ีนายกเทศมนตรีได๎มอบหมายให๎เข๎ารํวมประชุมหัวหน๎าสํวนราชการ ทํานผู๎วําราชการจังหวัด
ระยองได๎ให๎แนวทางการท างานของทํานมา คือ นโยบายสํวนราชการตําง ๆ   เป็นหลัก ผู๎วําราชการจังหวัดเป็น
ผู๎สนับสนุน โดยให๎ท างานรํวมกันโดยยึดชาวบ๎านเป็นศูนย์กลาง ท างานเชิงรุก ไมํต๎องรอค าสั่งจากผู๎วําราชการ
จังหวัด เชํน ภัยแล๎งจะมาก็ให๎เราไปส ารวจกํอนได๎เลย เพราะวํามีเป็นประจ าทุกปีอยูํแล๎ว เน๎นการบูรณาการ
รํวมกัน ประสานงาน และการประชาสัมพันธ์การท างานนั้น ทั้งกํอน ขณะท างาน และหลัง เพ่ือให๎ชาวบ๎านรู๎   
เพ่ือจะให๎เขาได๎เข๎ามาชํวย และขอร๎องให๎ด าเนินการติดตํอสื่อสาร ตลอด 24 ชั่วโมง ถ๎ามีเหตุดํวนเหตุร๎ายให๎แจ๎ง
ตรงเลย และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลัง โดยเบอร์โทรศัพท์ของทํานผู๎วําราชการจังหวัดระยอง คือ 
08-9203-0469 และขอความรํวมมือให๎ประชาสัมพันธ์รายงานผู๎วําราชการจังหวัดพบประชาชน ชํอง 91.75 
วันศุกร์เวลา 06.10 น. – 07.00 น. ขอให๎ชํวยประชาสัมพันธ์ถํายทอดเสียงตามสายด๎วย  

2) เกี่ยวกับการท างบประมาณ ตามที่ไป Conference นั้น โดยมากรัฐบาลมีนโยบายเรื่องน้ า กับทาง 
ออกมา ซึ่งให๎ท าให๎สองคล๎องกันคือน้ ากับทาง ตามที่ดูโครงการแล๎วจะไมํคํอยเกี่ยวกับของเทศบาลเราเทําไร  

3) วันที่ 2 เมษายน 2558 ทางจังหวัดจะจัดงานใหญํ “เลําขานต านานเมืองระยอง” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ โดยเอามิติวัฒนธรรมมาเสนอการแสดงพื้นบ๎าน ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได๎ขอการสนับสนุนจาก
หนํวยงานตําง ๆ  

กองวิชาการและแผนงาน 
งานสถิติข๎อมูลและสารสนเทศ  

1.  ให๎บริการ การตรวจซํอมระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขํายภายในเทศบาลนครระยอง     
จ านวน 13 ครั้ง  

2. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารขึ้นเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง จ านวน  18 ครั้ง 18 เรื่อง 
3. สรุปการใช๎งานโปรแกรมปูองกันการบุกรุกระบบเครือขําย และโปรแกรมปูองกันไวรัสฯ  จ านวน 1 ครั้ง  
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งานประชาสัมพันธ์ 
1. ขําวประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย และเคเบิ้ลทีวี 
    1.1 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของเทศบาลนครระยอง  จ านวน 77 เรื่อง 
    1.2 ขําวสอบราคา/ประกาศท่ัวไป ของหนํวยงานอื่น ๆ  จ านวน 38 เรื่อง 
2. กิจกรรมของเทศบาล จ านวน 9 กิจกรรม 
3. อนุเคราะห์เสียงตามสายพร๎อมอุปกรณ์ รถประชาสัมพันธ์และอ่ืน ๆ จ านวน 15 ครั้ง 
4. สํงขําวให๎สื่อมวลชนและสํงลง www.rayongcity.net เฟสบุ๏ค รวม 13 ขําว 
5. บันทึกเทปรายการผลิตสื่อโทรทัศน์ รวม 4 รายการ 
6. บันทึกเทศรายการ “รอบรั้วนครระยอง” รวม 10 ครั้ง 
7. สํง SMS เชิญคณะผู๎บริหาร หัวหน๎าสํวนราชการ และสื่อมวลชน 12 ครั้ง 
8. รับเรื่องร๎องเรียนพร๎อมแจ๎งแก๎ไขเสียงตามสาย และเพ่ิมจุดติดตั้ง รวม 13 ราย 
9. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตําง ๆ รวม - ปูาย  
 
ฝ่ายนิติการ  
งานนิติการ           

ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

1. สอบสวนข๎อเท็จจริง 
เทศบาลได๎วําจ๎างมูลนิธิ DEE บริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงาน 

อยูํระหวํางท าหนังสือวํากลําวตักเตือน  

2. รถยนต์ของงานปูองกันฯ ทะเบียน ผก 856 รย ชนท๎าย
รถยนต์ ฎร 6886 กท. บริเวณสามแยกสตาร์ 

แตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว  

3. เทศบาลวําจ๎างบริษัท เอส ที ฟอร์ทั่ม ขายแบบประกวด
ราคากํอนวันที่ได๎รับเอกสารประกวดราคาตัวจริง 

อยูํระหวํางสรุปส านวน  

4. ร๎องเรียนการบริหารงานห๎องสมุด อยูํระหวํางท าหนังสือวํากลําวตักเตือน  

5. แจ๎งตายผิดตัว นายพิเชษฐ เบ๎าตัน สรุปส านวนเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวํางเสนอ
ผู๎บังคับบัญชา 

 

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

สอบสวนข๎อเท็จจริงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว      
อยูํระหวํางการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง 

 

7. การตรวจสอบการเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินบริเวณ   
(ถนนราษฎร์บ ารุงซอย 15) 

อยูํระหวํางสอบปากค าผู๎น าชุมชน ผู๎สูงอายุ 
จ านวน 10 ราย 

 

8. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนายหมูกร เทียมทัศน์ สรุปส านวนเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของจังหวัด 

 

9. การสวมตัวท าบัตรประชาชน รายนางสาวษาลินี แซํเอ๊ียว อยูํระหวํางสอบปากค าพยานเพิ่มเติม  

 

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

10. ต๎นไม๎บริเวณลานจอดรถศาลาประชาคมล๎มทับรถยนต์ ท าหนังสือรายงานกระทรวงมหาดไทยแล๎ว   
อยูํระหวํางการพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย 

 

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

-อยูํระหวํางท าหนังสือรายงานจังหวัด  

12. พฤติกรรมนางจันทร์ฉาย อินพเนาว์ ครูเทศบาล ลา       
และมาสายอยูํเป็นประจ า ไมํปฏิบัติค าสั่งของ
ผู๎บังคับบัญชา 

อยูํระหวํางสอบปากค าพยานและรวบรวม
พยานหลักฐานแล๎ว 

 

13. เครื่องเรือยนต์สูญหาย -นายสายัญ ศรีสวัสดิ์ นายนพรัตน์ ไกรแก๎ว 
ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผํอนช าระ  
เดือนละ 500 บาท, 1,000 บาท 
รายนายก าธร บ ารุงพงษ์ อยูํระหวํางท า
หนังสือขออนุมัติในการผํอนผันจาก          
ผู๎วําราชการจังหวัด 

 

14. อุบัติเหตุระหวํางการสาธิต ท าให๎ผนังห๎องเก็บอุปกรณ์
อาคารปูองกันฯ พังถลํมลง 

-อยูํระหวํางสอบปากค า  

15. การขอประนอมหนี้ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย อยูํระหวํางท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

16. สอบสวนวินัย/เรื่องร๎องเรียน 
การค๎างคําเบิกจํายเงินคําซํอมแซมรถของหจก.ซันลุย     
และอํูจ าเนียน การชําง 

อยูํระหวํางแจ๎งและรับทราบข๎อกลําวหา     
(สว.2) 

 

17. นายสมปราชญ์ ปูอมสูง ถูกพนักงานสอบสวนจับคดียาไอซ์
ไว๎ในครอบครอง 

-ก.ท.จ.ระยองมีมติให๎ออกจากราชการไว๎กํอน                          
-คดีถึงที่สุดแล๎ว อยูํระหวํางท า สว.6  

 

18. เรื่อง พิพาทเก่ียวกับทางสาธารณะ กรณี คุณพิศิษฐ์ฯ      
กับมูลนิธิสวํางพรกุศล 

คูํกรณีทั้งสองฝุายยินยอมแบํงหักท่ีดินให๎เป็น
ทางสาธารณะ และได๎ท าการรังวัดและข้ึนรูป
เปลี่ยนแปลงโฉนดแล๎ว อยูํระหวํางจัดท า
ระวางใหมํ 

 

19. จังหวัดระยองแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อเท็จจริง กรณี อาคาร
พาณิชย์ที่ให๎เชําของเทศบาลนครระยอง จ านวน 3 ชั้น 3 
คูหา ได๎ตํอเติมอาคารเป็น 4 ชั้น โดยไมํมีการติดรางน้ า       
ท าให๎น้ าไหลตกลงบ๎านผู๎ร๎อง 

ได๎ท าบันทึกแจ๎งกองชํางตรวจสอบข๎อเท็จจริง
แล๎ว อยูํระหวํางการด าเนินการของกองชําง 

 

20. คดีอาญา/คดีแพํง 
แจ๎งความกรณีรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟูา บริเวณหน๎า
แขวงการทางระยอง (ไมํมีคูํกรณ)ี 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

21. แจ๎งความนางปรียาภร เมืองศิริ และนายนวพร      
อาชญาทา กํอสร๎างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได๎รับใบอนุญาต 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน  

 

22. กรณี นางวรรณา ลอยละลิ่ว กํอสร๎างอาคารบนทาง
สาธารณะบริเวณถนนเลียบคงคา 1 

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

23. กรณี นายสมพรรณ์ จรรยารักษ์,นางสาวพุชง พุษะ
กํอสร๎างอาคารรุกล้ าทางฯ 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว            
อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

24. กรณี นางสังวร เรืองฤทธิ์ กํอสร๎างอาคารรุกล้ าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว            
อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

25. กรณี นายวิเชียร อ้ึงเส็ง กํอสร๎างอาคารรุกล้ าทาง
สาธารณะบริเวณชุมชนเรือนจ า 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว           
อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

26. กรณี นายกิตติพงษ์ ปานงาม กํอสร๎างอาคารโดยไมํได๎รับ
อนุญาต และกํอสร๎างอาคารรุกล้ าที่สาธารณะ 

แจ๎งความด าเนินคดีเรียบร๎อยแล๎ว            
อยูํระหวํางการด าเนินการของพนักงาน
สอบสวน 

 

27. นายอดิศักดิ์ ค าแสน ขับรถยนต์ บพ 1308 ระยอง     
ชนเสาไฟฟูาบริเวณถนนอดุลย์ฯ 

พนักงานอัยการได๎สํงฟูองไปแล๎ว อยูํระหวําง
การพิจารณาของศาลจังหวัดระยอง 

 

28. กรณี นางสาวเขมสิริทร์ ชูด า กํอสร๎างรั้วบนทาง
สาธารณประโยชน์ บริเวณหลังอ าเภอ 

แจ๎งความร๎องทุกข์แล๎ว อยูํระหวํางการ
ด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

29. คดีบอลลูนระเบิด อยูํระหวํางจัดสํงคําฤชาธรรมเนียมและ
คําใช๎จํายในการด าเนินคดีให๎พนักงานอัยการ 

อายุความ 
5 ปี ครบ 
24 พ.ย.
2558 

30. คดีนายธีระศักดิ์  อินธนู ฟูองเทศบาลเรื่อง ที่ดินบริเวณ
ถนนทําบรรทุก 

นายธีระศักดิ์  อินธนู ยื่นฎีกา คดีอยูํใน
ระหวํางพนักงานอัยการยื่นแก๎ฎีกาคัดค๎าน  
ค าร๎องขอด าเนินคดีในชั้นฎีกาอยํางคน
อนาถา และคัดค๎านค าร๎องขอทุเลาการ  
บังคับคดี 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

31. คดีนางบัวศรี พวงศรีเจริญ ฟูองเทศบาล 
เรื่อง ละเมิดที่ดิน(ข๎างแหลมทอง) 

ศาลชั้นต๎นพิพากษาวําเป็นทางภาระจ ายอม, 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาวําเป็นทางสาธารณะ
โจทก์ฎีกา พนักงานอัยการแก๎ฎีกา และ
คัดค๎านทุเลาการบังคับคดีแล๎ว อยูํระหวําง
พิจารณาของศาลฎีกา 

 

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

 

33. กรณีนายวีราพัชธ์ พัสกรวงษ์ กํอสร๎างโครงเหล็กหลังคา
รุกทางสาธารณะ 

แจ๎งความร๎องทุกข์เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวําง
การด าเนินการของพนักงานสอบสวน 

 

34. กรณีนางรัตนา สุขสวัสดิ์ น าขยะมาท้ิงในเขตชุมชน-     
ทําเกตุ 

อยูํระหวํางประสานงานกับส านักการ
สาธารณสุขฯ เปรียบเทียบคดีตํอไป 

 

35. คดีปกครอง 
นางวรรณา ตันเตํงผล(ตลาดแมํแดง) 

ท าหนังสือรายงานผลความคืบหน๎าไปยัง
ส านักบังคับคดีปกครองแล๎ว 

 

36. คดีนางสมทรง  ชํวยชาติ เรื่อง ที่ดินบริเวณทํุงโตนด เทศบาลยื่นอุทธรณ์คัดค๎านค าพิพากษาของ
ศาลปกครอง อยูํระหวํางการพิจารณา    
ของศาลปกครองสูงสุด 

 

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

อยูํระหวํางการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด 

 

38. บังคับคดี/งานอ่ืน/หารือ 
คดีซุ๎มเฉลิมพระเกียรติถูกเฉ่ียวชน 

อยูํในระหวํางส านักงานบังคับคดีอายัดเงินที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี 1 จ านวน 
47,075.02 บาท 

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 22 
พ.ย.64) 

39. คดีนายวัชระ คึมยะราช ขับรถชนเสาไฟฟูา อยูํในระหวํางท าหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนาย
วัชระ คึมยะราช 

อายุความ 
10 ปี 
10 ก.พ. 
พ.ศ.
2566 

40. คดีนายสราวุธ สมะนะ ขับรถชนเสาไฟฟูา อยูํในระหวํางท าหนังสือไปยังธนาคารตําง ๆ,
ส านักงานที่ดิน,การไฟฟูา,ประปา, 
องค์การโทรศัพท์ เพื่อสืบหาทรัพย์ของนาย
สราวุธ  สมะนะ 

อายุความ 
10 ปี 
ประมาณ 
พ.ศ.
2566 
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ล าดับที่ เรื่อง รายละเอียดของงาน/อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายเหตุ 

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

อายุความ 
10 ปี 
(ครบ 8 
ส.ค.63) 

42. หจก.ศิลาวัฒน์ เสนอข๎อพิพาทตํอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และขอคืนเงินคําปรับ 

เทศบาลได๎มีหนังสือแจ๎งอัยการพิเศษฝุายคดี
ปกครองวําไมํคัดค๎านอนุญาโตตุลาการเพื่อ
รํวมชี้ขาดข๎อพิพาทดังกลําว 

 

43. โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการตรวจรํางเทศบัญญัติ
เรียบร๎อยแล๎ว และจัดท าญัตติเสร็จสิ้นแล๎ว 
อยูํระหวํางน าเข๎าสภาเทศบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบในวันที่ 5 มีนาคม 2558 

 

44. นายบุรินทร์ กลิ่นสังข์ พนักงานจ๎างทั่วไป ยื่นหนังสือ
ลาออกจากราชการแตํผู๎บังคับบัญชาได๎พิจารณาให๎     
ไลํออก 

สํงหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดระยอง
เรียบร๎อยแล๎ว 

 

45. หารือร๎องเรียนขอความเป็นธรรมการจัดซื้ออาหาร    
เสริมนม 

อยูํระหวํางการจัดท าหนังสือตอบข๎อหารือ  

46. ร๎องเรียนกรณีได๎รับความเดือดร๎อนในการใช๎สถานีขนสํง
ผู๎โดยสารแหํงใหมํ 

อยูํระหวํางการด าเนินการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

47. ร๎องเรียนกรณีได๎รับความเดือดร๎อนจากรถบรรทุก     
ปลาเนํา 

อยูํระหวํางการด าเนินการของส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

48. ร๎องเรียนกรณีนางสุวรรณี โสธนะ ได๎รับความเดือดร๎อน
เนื่องจากเนื่องจากก าแพงบ๎านข๎างเคียงเข๎ามาในที่ผู๎ร๎อง 
10 นิ้ว 

อยูํระหวํางกองชํางด าเนินการตรวจสอบ  

49. ร๎องเรียน นายสมชัย คะนึงเหตุ กรณี เจ๎าหน๎าที่เทศบาล
ขัดขวางการซํอมแซมหลังคา 

ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ว  

50. ร๎องเรียนกรณีได๎รับมลพิษทางอากาศจากร๎านตระการตา ได๎ท าหนังสือรายงานผลเพิ่มเติมให๎อ าเภอ
ทราบแล๎ว 

 

51. ร๎องเรียนกรณีคนตํางด๎าวน าอาหารทะเลไปขายในราคา
ต่ ากวําคนที่ขายตามแผง 

อยูํระหวํางตรวจสอบระเบียบกฎหมาย  

52. การเสียภาษีท่ีดินราย นางสุภาวดี รัตนา ท าหนังสือรายงานจังหวัดระยองแล๎ว  

53. ร๎องเรียนกรณี กลุํมแมํค๎าตลาดวัดลุํมขอผํอนผัน ขยับ
พ้ืนที่จ าหนํายสินค๎า 

ได๎ท าหนังสือรายงานผลเบื้องต๎นให๎จังหวัด
ระยองทราบแล๎ว 

 

งานรับเรื่องราวร๎องเรียนร๎องทุกข์ 
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ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง  

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558  จ านวน 2 เรื่อง 
 

วัน/เดือน/ปี เรื่องร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบผู้ร้องเรียนเม่ือ แจ้งผลการด าเนินการให้     
ผู้ร้องเรียนทราบ 

6 ก.พ.58 ตามเรื่องให๎หนํอยครับ กองชําง 25 ก.พ. 2558 25 ก.พ. 2558 

10 ก.พ.58 รบกวนฝากอีกเรื่องครับ ส านักการสาธารณสุขฯ 19 ก.พ. 2558 19 ก.พ. 2558 

 

ส านักการคลัง 

1. รายงานรายรับ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 
 

2. รายการโครงการที่ชะลอการด าเนินการ 
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- นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ รายงานวํา รายการโครงการที่จะชะลอการด าเนินการนั้น จะไมํมีการชะลอ
โครงการใด ให๎ทางหนํวยงานเจ๎าของงบประมาณกับทางกองชํางออกแบบประมาณราคา และด าเนินการสํง
จัดซื้อจัดจ๎างตามแผนพัสดุได๎เลย สํวนการจัดหานั้นจะสงวนสิทธิในการลงนามท าสัญญาเมื่อได๎รับเงิน ตรงนั้นจะ
เป็นเรื่องของส านักการคลังที่จะบริหารเอง เพราะฉะนั้นจะด าเนินการตามแผนพัสดุ ซึ่งจะท าให๎ปัญหางานที่จะ
กระจุกตัวปลายปีลดลงไป 

- เรื่องการจัดหาพัสดุที่ผํานมาจะมีปัญหาอยูํ 2 รายการ ในเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในเรื่องของ
เครื่องปรับอากาศโดยด าเนินการประกาศรอบที่ 2 แล๎ว มีการปรับข๎อก าหนดการเล็กน๎อย คาดวําไมํนําจะเป็น
ปัญหา และในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ปรากฏวําผู๎ซื้อท้ัง 4 ราย ไมํมีใครมายื่น ได๎มีการสํงให๎พิจารณา และไมํได๎มี
การทบทวน TOR คือยังคงใช๎ TOR เดิม และวันนี้ได๎เสนอเรื่องเพ่ือประกาศรอบที่ 2 ซึ่งทาง ICT จังหวัดได๎
อนุมัติตามสเปคที่เราขอไปแล๎ว โดยได๎ประสานข๎อมูลในการก าหนด TOR ซึ่งมีเปูาอยูํแล๎ว จึงขอรบกวน       
ทางคณะกรรมการหรือผู๎ก าหนด TOR ชํวยประสานอีกแรงหนึ่งในการจัดหารอบที่ 2  โดยผลักดันให๎ผู๎ค๎ามายื่น    
มาซื้อซองด๎วย  

กองช่าง 

 - โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณแยกเกาะกลอย ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 100 % 
 - โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ผลการด าเนินงานปัจจุบัน 80 % 
 - โครงการกํอสร๎างทางเชื่อมอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 8 ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 90 %  
 - โครงการปรับปรุงซํอมถนนเลียบชายฝั่ง และงานตีเส๎นจราจร ผลการด าเนินงานปัจจุบัน 100 % 
 - โครงการปรับปรุงตลาดวัดลุํม ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ประมาณ 60 % 

ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

ปริมาณขยะท่ีคัดแยกก่อนทิ้งประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2558 
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านป่าชายเลน 
ต๎อนรับคณะศึกษาดูงาน จ านวน 4 คณะ รวม 735 คน ดังนี้ 
 - วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า จัดกิจกรรมสนุกกับห๎องเรียน
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โดยเข๎าศึกษาการอนุรักษ์ด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็นนักเรียนชั้น ป.1 – 6 จ านวน 525 คน  
 - วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี
มายังศูนย์การเรียนรู๎ปุาชายเลน น าเด็กนักเรียนชั้น ป.5 – 6 จ านวน 140 คน 
 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า จัดกิจกรรมคํายผู๎น าสิ่งแวดล๎อม         
ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า จ านวน 70 คน 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสืบสายน้ า ปีที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ า 

 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสืบสายน้ าปีที่ 2 เพ่ือสร๎างเครือขํายให๎เยาวชนได๎มีจิตส านึกและเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการเฝูาระวังและอนุรักษ์แมํน้ าระยอง ได๎มีการเรียนรู๎ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการ     
เฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ าทางชีวภาพ และน าข๎อมูลที่ได๎ไปประชาสัมพันธ์และเผยแพรํตํอไป ซึ่งมี
นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 5 เข๎ารํวม ได๎แกํ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า, โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ซึ่งหลังจากการอบรมในครั้งนี้แล๎วจะมีนัดหมายแตํละโรงเรียนลงพื้นที่
ปฏิบัติการ “นักสืบสายน้ า” อีกครั้งหนึ่ง โดยท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทางชีวภาพบริเวณแหลํงน้ าใกล๎โรงเรียน 

 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
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 - ตรวจประเมินสถานประกอบการรายใหมํที่ยื่นค าร๎องขออนุญาตประกอบกิจการประเภทตําง ๆ ตาม
เทศบัญญัต ิ
  * เจ๎าหน๎าที่ส ารวจและมีหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ/ผู๎ประกอบการเขียนค าร๎องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ปรากฏวํามีผู๎ประกอบการยื่นค าร๎อง จ านวน 4 ราย และเจ๎าหน๎าที่ได๎ตรวจประเมินเรียบร๎อยแล๎ว 

 - ตรวจประเมินสถานประกอบการกํอนตํอใบอนุญาต  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
  * ตรวจประเมินฯ จ านวน 10 แหํง (10 ใบอนุญาต) เกณฑ์การตรวจประเมิน ด๎านท าเล/ที่ตั้ง 
ความสะอาด ความปลอดภัย การจัดการของเสีย ปรากฏวําผํานเกณฑ์ จ านวน 8 แหํง เลิกกิจการ จ านวน 2 แหํง 

- ส ารวจสถานประกอบการที่ยังไมํได๎ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

  * ประเภทร๎านจ าหนํายอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง จ านวน 20 ร๎าน         
(อยูํระหวํางท าหนังสือแจ๎งผู๎ประกอบการ)  

เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 9 เรื่อง 
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งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด 

1. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสด : ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดวัดลุ่ม) 

 1) ตีเส๎นแบํงล็อคแผงค๎าในอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุํม) เพ่ือใช๎รองรับผู๎ค๎าท่ีได๎รับผลกระทบจาก
การจัดระเบียบทางเท๎า 
 2) ประชุมจับฉลากแบํงล็อคแผงค๎าเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น.                    
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง และลงพื้นที่ตลาด 
 ผลการประชุมสรุปวํา ผู๎ค๎าท่ีได๎รับผลกระทบจอขอค๎าขายอยูํท่ีเดิมไปจนกวําเทศบาลฯ จะด าเนินการ
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุํม) ให๎มีสภาพตลาดที่มั่นคงแข็งแรงและถูกสุขลักษณะ เรียบร๎อยเสียกํอน     
จึงจะย๎ายเข๎าไปค๎าขายในอาคารตลาดสดเทศบาล 2 (วัดลุํม) ซึ่งในระหวํางนี้ ผู๎ค๎าจะลดขนาดแผงค๎าลงเพื่อเว๎น
ชํองทางเดินส าหรับให๎ประชาชนสัญจรไปมาได๎สะดวกมากขึ้น และหลังจากค๎าขายเสร็จชํวงเช๎า ตั้งแตํเวลา 
09.00 น. และชํวงเย็น ตั้งแตํเวลา 21.00 น. เป็นต๎นไป จะเก็บอุปกรณ์ค๎าขายทั้งหมดออกจากพ้ืนที่ทางเท๎า
สาธารณะและดูแลความสะอาดเป็นอยํางดี และได๎รายงานผลการด าเนินการ/ผลการประชุมให๎จังหวัดทราบแล๎ว 
(อยูํระหวํางรอผลการพิจารณาของจังหวัด) 

2. งานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร  
ตรวจประเมินติดตามและตํออายุปูาย CFGT ในสถานประกอบการจ าหนํายอาหาร แยกตามประเภท

ร๎านอาหาร จ านวน 35 แหํง แผงลอยจ าหนํายอาหาร จ านวน 26 แหํง (ผํานทุกแหํง) 

3. งานตรวจประเมินโรงอาหารมาตรฐานโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
 ตรวจประเมินโรงอาหารมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (30 ข๎อ) พร๎อมให๎ค าแนะน า 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือเตรียมความพร๎อมสํวนหนึ่งกํอนเข๎ารับประเมินโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับ
เพชรระดับประเทศ (ผํานทุกข๎อ)  

4. ความคืบหน้าตลาดเทศบาล 4 (แม่แดง) 
 ประชุมคณะผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและความคืบหน๎า เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห๎องศรีเมือง ให๎ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมติดตามการลงนามในสัญญาและ  
นัดประชุมสามฝุาย 

งานรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล 
ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยรวมทุกประเภท 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 - 2558 
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ปริมาณการจัดเก็บมูลฝอยในปีงบประมาณ 2558 

 
การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตราย 
 * เดือนกุมภาพันธ์ 2558 สามารถเก็บรวบรวมขยะอันตรายได๎ทั้งหมด 3,562 ชิ้น (182.17 กิโลกรัม) 

2. กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ ตามสถานพยาบาล/คลินิกในเขตเทศบาล จ านวน 43 แหํง 
 * เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 250.00 กิโลกรัม  

การก าจัดขยะ/ผักตบชวา ในแม่น้ าระยอง 

 - ตัดลอกวัชพืชในแมํน้ าระยองบริเวณหลังโรงแรมมาดินํา  
 - ตัดลอกวัชพืชในแมํน้ าระยองบริเวณชุมชนสองพ่ีน๎อง  

การพัฒนาท าความสะอาดสถานที่ 

 - ชุดพัฒนาชํวยประชาชนเก็บเศษกระเบื้องหลังคาที่ได๎รับความเสียหายจากพายุงวงช๎าง  
 - ชุดพัฒนาเก็บขยะและก่ิงไม๎บริเวณซอยสัมฤทธิ์  
 - ชุดพัฒนารํวมกันถากหญ๎าบริเวณหลังคลองขุด ( aia) 

- ชุดรถน้ ารํวมกันฉีดล๎างลานในโรงเรียนวัดโขดทิมฯ 
- ชุดรถน้ ากันฉีดล๎างบริเวณทางเท๎าถนนสุขุมวิท  
- ชุดรถน้ ารํวมกันฉีดล๎างบริเวณถนนชายกระปุอม (โรงไฟฟูายํอย) 

งานปูองกันและควบคุมโรคไมํติดตํอ 

ผลการด าเนินงาน 

1. คัดกรองโรคเรื้อน (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง) 
จ านวน 392 คน จ าแนกผลการคัดกรอง ดังนี้ 

1.1 กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 2 คน 
1.2 กลุํมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 184 คน 

2. จัดกิจกรรมออกก าลังกายพนักงานเทศบาลทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 16.30 น.     
มีพนักงานเข๎ารํวมกิจกรรมจากกอง/ส านัก เฉลี่ยจ านวน 20 คน/วัน 
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 3. กิจกรรมเผยแพรํความรู๎โรคไมํติดตํอ  
  3.1 ให๎ความรู๎เรื่องอาหารหํางไกลโรคมะเร็ง, โรคไต   จ านวน 6 ครั้ง  
        ให๎ความรูเ๎รื่องโรคมะเรง็ล าไส๎ใหญํ, โรคไต  จ านวน 6 ครั้ง  
 4. โครงการคัดกรองปัญหาสายตาแกํประชาชนเทศบาลนครระยอง ปี 2558  
ผลการด าเนินงาน 
  4.1 กลุํมเปูาหมาย ประชาชน อายุ 45 ปี ขึ้นไป มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ และมีทะเบียนบ๎าน  
                            อยูํในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 200 คน มีผู๎มาลงชื่อเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 246 คน  
  4.2 ประชาชนเข๎ารับการตรวจ จ านวน 205 คน  
  4.3 พบเป็นโรคตาต๎อกระจก สํงเข๎ารับการผําตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จ านวน 50 คน  

งานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 

โรคติดต่อส าคัญท่ีเฝ้าระวัง 5 อันดับแรก 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2558) 

 
 

พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ชุมชนสวนวัดโขด (ม.ค.-ก.พ.58) จ านวน 6 ราย 

ด าเนินการ 

 - ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎กับประชาชนบริเวณพ้ืนที่ระบาดของโรคให๎ตื่นตัวในการท าลายแหลํง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายในบ๎านของตนเอง และรอบบ๎านโดยใช๎หลัก 5ป.+1ข. 
 - ค๎นหาแหลํงเสี่ยงและท าลายเพาะพันธุ์ลูกน้ าแจกทรายก าจัดลูกน้ า รํวมกับเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาล
ระยอง และอสม. ศสมช. สวนวัดโขด 
 - พํนสารเคมีก าจัดยุงภายในบ๎านและนอกบ๎านบริเวณชุมชนสวนวัดโขด  

กิจกรรม สุขศึกษาสัญจร กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 
 - วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาประดูํ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/6 และ 1/7  
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- กิจกรรม รณรงค์ส ารวจและท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ด าเนินการทั้ง 29 ชุมชน ในเขต
เทศบาลนครระยอง 

งานสนับสนุนสุขภาพประชาชน  

 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร อสม. เทศบาลนครระยอง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
ณ ห๎องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง 
  * มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 100  

2. จัดกิจกรรมประชุมตํอเนื่องประจ าเดือนของ อสม. ครั้งที่ 4/ 2558 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง 
  * มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมฯ จ านวน 293 คน คิดเป็นร๎อยละ 90.15  
  * ค๎างจํายเงินปุวยการให๎กับ อสม. ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2557 –  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
รวม 4 เดือน เนื่องจากยังไมํได๎รับการโอนเงินจากส านักการสาธารณสุขจังหวัดระยอง  

 3. จัดกิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูความรู๎ประจ าปีให๎กับ อสม. (ครั้งที่ 1) เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว
เพ่ือคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช๎เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดชนิดพกพา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558              
ณ ห๎องประชุมตากสินมหาราช  
  * มีผู๎เข๎ารํวมประชุม จ านวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.75  ผู๎เข๎ารํวมอบรมทุกคนผํานการ
อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ 
  * ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 90.66  
  * ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 87.32  

งานฟ้ืนฟูสุขภาพครอบครัว 

ผลการด าเนินงานติดตามเยี่ยมดูแลผู๎ปุวยที่บ๎าน จ านวน 151 ราย 
จ าแนกตามกลุํมได๎ ดังนี้ 
1. มารดาและทารกหลังคลอด  จ านวน   100 ราย  
2. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง   จ านวน    36 ราย  
3. ผู๎ปุวยที่สํงตํอจากโรงพยาบาลระยอง จ านวน      7 ราย   
4. ผู๎ปุวยจิตเวช    จ านวน      1 ราย  
5. ผู๎พิการ    จ านวน      1 ราย  
6. ผู๎สูงอายุ    จ านวน      2 ราย  
7. ฟ้ืนฟูสภาพ    จ านวน      4 ราย  
 

จ านวนกิจกรรมบริการในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้าน 
ทั้งหมด 192 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ฉีดยา         จ านวน   6 ราย  
2. ใสํสายให๎อาหารทางจมูก       จ านวน   8 ราย  
3. ใสํสายสวนปัสสาวะ        จ านวน   3 ราย  
4. ท าแผล         จ านวน   2 ราย  
5. เจาะเลือด         จ านวน   5 ราย  
6.  เจาะน้ าตาลปลายนิ้ว        จ านวน   7 ราย  
7. สํงตํอผู๎ปุวยรักษาตํอยังสถานพยาบาล      จ านวน 10 ราย  
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8. เยี่ยมให๎ค าแนะน าการปฏิบัติตนหลังคลอดและสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ จ านวน 50 ราย  
9. เยี่ยมเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ๎อนในทารกแรกเกิด     จ านวน 51 ราย  
10. เยี่ยมดูแลเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ๎อนจากโรคเรื้อรังและความพิการ  จ านวน 50 ราย  
 

การรับบริจาคและให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 

ให๎อุปกรณ์การแพทย์กับผู๎ปุวยที่ยากไร๎ 2 รายการ ดังนี้ 
1. Walker   จ านวน 1 อัน  
2. ผ๎าอ๎อมส าเร็จรูป  จ านวน 1 หํอ  
3. ผู๎ปูที่นอนและปลอกหมอน จ านวน 1 ชุด  

ให๎ผู๎ปุวยยืมอุปกรณ์การแพทย์ 5 รายการ ดังนี้  
1. เตียงนอน Fower  จ านวน 2 เตียง  
2. เครื่องผลิตออกซิเจน  จ านวน 1 เครื่อง  
3. เครื่อง Suction  จ านวน 1 เครื่อง  
4. เบาะรองนอน   จ านวน 1 อัน  

รับบริจาควัสดุการแพทย์ 2 รายการ ดังนี้ 
1. เบาะรองนอน   จ านวน 1 อัน  
2. ผ๎าอ๎อมส าเร็จรูป  จ านวน 1 หํอ  

- โครงการอบรมแกนน าติดตามเยี่ยมมารดาทารกหลังคลอด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห๎อง
ประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง มีแกนน านมแมํรุํนใหมํเข๎ารับการอบรม 10 คน 

- นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ รายงาน ดังนี้ 

1) เรื่องตลาดวัดลุํมฯ ได๎มีการจัดประชุมแมํค๎าเพ่ือจับฉลากแบํงล็อคขาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 เวลา 13.00 น. ปรากฏวําผู๎ค๎ามีข๎อเสนอเพ่ิมเติมมาในเรื่องของตลาดสกปรกบ๎าง อยูํลึกไปบ๎าง        
ทางผู๎ค๎าอยากให๎เทศบาลได๎ปรับปรุงตลาดให๎เรียบร๎อยกํอนเขาถึงจะเข๎าไปขาย ขณะนี้ทางส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อมได๎ท าหนังสือไปถึงผู๎วําราชการจังหวัดแล๎ววําประเด็นที่แมํค๎ามีความเห็นเพิ่มเติมแบบนี้          
และทางจังหวัดจะพิจารณาวําจะให๎ผู๎ค๎าเข๎าไปขายเลย หรือจะรอให๎ปรับปรุงตลาดเสร็จกํอน และในที่ประชุม
เทศบาลได๎มีการขอร๎องวําในชํวงเช๎า เวลา 09.00 น. แมํค๎าจะต๎องเก็บของให๎เรียบร๎อย และชํวงเย็นให๎ออก    
ในเวลา 13.00 น. และเก็บของให๎เรียบร๎อยในเวลา 21.00 น.   

 2) เรื่องโครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาแกํประชาชน พบที่จะต๎องเข๎ารับการผําตัดที่โรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง จ านวน 50 คน ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินการ ซึ่งได๎ท าไปแล๎วเกือบ 20 คน และจะผําตัดเสร็จสิ้น    
ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และมูลนิธิฯ ได๎สนับสนุนเลนพิเศษให๎ตํอคน จ านวน 4,700 บาท  

 3) กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นกับกรมอนามัยสิ่งแวดล๎อมรํวมกันในการพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพ และให๎ได๎รับการรับรองสูํมาตรฐาน จะมี 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสุขาภิบาลอาหาร   
ด๎านน้ าบริโภค ด๎านสิ่งปฏิกูล และด๎านมูลฝอย ซึ่งตรงนี้เป็นสํวนหนึ่งในมิติของการบริการสาธารณะในเรื่องของ
การมาประเมินมาตรฐาน ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของคอทีม 10 คะแนน ซึ่งเขาจะมาประเมินเทศบาลนคระยอง ในวันศุกร์ที่ 6 
มีนาคม 2558  
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4) ทางส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมจะจัดกิจกรรมรํวมกับวัดสวนแก๎ว ของหลวงพํอพระพยอม 
กัลยาโณ คาดวําจะจัดในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งทางวัดเห็นด๎วยในหลักการ โดยจัดกิจกรรมรับสิ่งของเหลือใช๎
จากประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง และกิจกรรมในวันนั้นพระพะยอมทํานจะมาเทศนาให๎เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
และจะมีรถมาขนของเข๎าไปเอง และที่เทศบาลจะท าปูายประชาสัมพันธ์นั้นทางวัดจะออกคําใช๎จํายให๎ โดยจะ
ประชาสัมพันธ์แจ๎งให๎ประชาชนทราบลํวงหน๎า  

 

กองการแพทย ์

ผู้มารับบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 4,696 ราย 
จ าแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีให้บริการดังนี้ 

 
 

จ าแนกตามที่อยู่ของผู้ป่วย 

1. ในเขตเทศบาลนครระยอง 4,151 ราย คิดเป็นร๎อยละ 88.40  
2. นอกเขตเทศบาลนครระยอง    545 ราย คิดเป็นร๎อยละ 11.60  
   รวม  4,696 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
 

จ าแนกตามกิจกรรมการให้บริการ 
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จ าแนกตามประเภทสิทธิการรักษา 

 
ผลการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 
รายรับค่ารักษาพยาบาลประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 
งานชันสูตร การตรวจวิเคราะห์ทางห๎องปฏิบัติการ 
 - ผู๎มารับบริการ  496 ราย  

งานรังสี 
 - ผู๎มารับบริการ 40 ราย  
(21 มกราคม 2558  - 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
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- นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี รายงานวํา กองการแพทย์มีแผนจะเปิดแผนกกายภาพบ าบัด ในวันที่ 2 
เมษายน 2558 ในสํวนของการเตรียมการก็เป็นไปตามแผนงานอยูํ  ไมํวําจะเป็นการปรับปรุงห๎อง การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ตําง ๆ ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการอยูํ คาดวํานําจะเปิดได๎ทันตามท่ีก าหนด จะมีการประชาสัมพันธ์      
โดยจะเชิญสื่อมวลชนมาแถลงขําว ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพ่ือประชาสัมพันธ์วําขณะนี้เทศบาลนครระยอง
เรามีแผนกกายภาพบ าบัดเพิ่มขึ้นมา และถือโอกาสในการเฉลิมฉลอง 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพฯ       
สํวนเรื่องเวลาในพิธีเปิดจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามความเหมาะสม 
 - นายธนิต  อังควินิจวงศ์ ขอหารือเรื่องคํารักษาพยาบาลในสํวนของแผนกกายภาพบ าบัด ซึ่งคลินิก
อบอุํนเขตเทศบาลนครระยองนั้นคนในเทศบาลนั้นเรารักษาฟรีอยูํแล๎ว แตํในเรื่องของกายภาพบ าบัดต๎องการ
หารือวําควรจะเก็บเงินหรือไมํ ซึ่งทางทางคุณกนก  อารีรักษ์ เสนอวําต๎องการให๎เก็บ 30 บาท เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับเรื่องบัตรทอง เพราะเกรงวําถ๎ารักษาฟรีผู๎ที่ปวดเมื่อยนิดหนํอยก็จะมารักษา ซึ่งพื้นท่ีที่เราให๎บริการนั้น
คํอนข๎างจ ากัด จึงขอหารือวําจะฟรีเหมือนเดิมหรือไมํ ซึ่งกายภาพบ าบัดนั้นคล๎ายกับวําเป็นการรักษาครั้งท่ี 2  

- นางสาวกนก อารีรักษ์ รายงานวํา ตอนนี้ในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ๎าประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
จะไมํเก็บเงินคํารักษา แตํหากประชาชนอายุต่ ากวํา 60 ปี ก็จะเก็บ 30 บาท แตํในมุมมองที่พูดคุยกับ          
ทํานรองธนิต อังควินิจวงศ์ วํางานรักษาทั่วไปนั้นเทศบาลนครระยองของเราให๎รักษาฟรีมาตลอด ซึ่งคงจะฟรี
เหมือนเดิม แตํในสํวนของงานกายภาพบ าบัดที่เกิดขึ้นใหมํก็ควรจะยึดตามกระทรวงสาธารณสุข เพราะในสํวน
ของกายภาพบ าบัดนั้นบางครั้งสํวนใหญํปัญหาของพวกเราคือปวดกล๎ามเนื้อจากการที่เราเลํนมือถือมาก หรือเลํน
คอมพิวเตอร์มาก เพราะฉะนั้นพวกนี้จะต๎องมากระตุ๎นยาว จึงมองวําลักษณะแบบนี้บางครั้งเจ๎าหน๎าที่ของ
เทศบาลเราก็จะมาใช๎บริการเป็นสํวนใหญํ และประชาชนก็จะมาเป็นระดับกลาง สํวนชาวบ๎านนั้นถ๎าเขาเจ็บปุวย
หนักจริง ๆ ก็คงจะไมํคํอยที่จะมาตรงนี้ จึงมองวําหากเราชํวยกันจํายก็จะท าให๎เทศบาลมีรายได๎เพ่ิมข้ึนจากตรงนี้ 
โดยเก็บแคํ 30 บาท ตํอครั้ง  

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี เห็นชอบตามที่นางสาวกนก  อารีรักษ์ เสนอ  

กองการศึกษา 

 - วันที่ 9 - 15  กุมภาพันธ์  2558 Kids can do 2015 ครั้งที่ 10 
 - วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2558 ประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์ ประจ าปี 2558 
 - วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2558 Play & Learn เพลินวันอาทิตย์ ครั้งที่ 95 

- วันที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันมาฆบูชา จะจัดให๎มีการเวียนเทียน ณ วัดปุาประดูํ เวลา 19.30 น. 
และทางจังหวัดมีหนังสือเชิญชวนท าบุญตักบาตร ในตอนเช๎า เวลา 07.00 น. ณ วัดเนินพระ 

- ระหวํางวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2558 กองการศึกษาจะพาบุคลากรทางการศึกษา คือ ครู        
และข๎าราชการบ านาญไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ที่อุดร หนองคาย ขอนแกํน เปูาหมายประมาณ 200 – 
220 คน  

- ระหวํางวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2558 พาเด็กนักเรียน จ านวน 25 คน ไปเข๎าคํายภาษาอังกฤษ     
ที่สิงค์โปร 

- วันที่ 27 มีนาคม 2558 โครงการพาเด็กด๎อยโอกาสทางการศึกษาไปทัศนศึกษา ณ เขาเขียว    
จังหวัดชลบุรี ประมาณ 30 คน  

- เตรียมการวันอนุรักษ์มรดกไทย  
- เตรียมงานวันสงกรานต์ 
- วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2558 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    

เข๎ามาตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็ก ณ ศูนย์เด็กเล็กวัดเนินพระ 
- วันที่ 16 - 18  มีนาคม 2558 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    

เข๎ามาตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กวัดปุาประดูํ และศูนย์เด็กเล็กวัดลุํมฯ   
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โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 

- วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2558  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข๎ารํวมกิจกรรม “โครงการเครือขํายต๎นกล๎า
ต๎านยาเสพติด” ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า 
 - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2558  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเด็กปากน้ าไมํอ๎วน โดยวิทยากรจากเจ๎าหน๎าที่
สาธารณสุข เทศบาลนครระยอง  ณ ห๎อง E-Classroom  
 - กิจกรรม Kid Can Do วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2558  นักเรียน พร๎อมชุดการแสดงเข๎ารํวมกิจกรรม           
ณ สวนศรีเมือง 
 - กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากร วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู๎บริหาร คณะครู และบุคลากร 
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และโรงเรียน
เรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร สถานศึกษาต๎นแบบแหํงเทศบาลต าบลเมืองแมํสาย จังหวัดเชียงราย 
 - กิจกรรมสนุกกับห๎องเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ วันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข๎ารํวมกิจกรรมสนุกกับห๎องเรียนฯ ณ ปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า และสะพานเดินศึกษา
ธรรมชาติปุาชายเลน หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติฯ 
 - วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย   ปี
ที่ ๑ – ๓ เข๎ารํวมกิจกรรมศิลป์สร๎างสรรค์ ณ บริเวณด๎านหน๎าอาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ า 
 - วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข๎ารํวมกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตํอ 
ณ  ห๎อง E-Classroom  
 - กิจกรรมวิชาการสัญจร  

* วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทัศนศึกษากิจกรรมตามรอย 
  สมเด็จพระเจ๎าตากสิน 
  ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ๎าตากสิน อ าเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง  

  * วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา และเปลี่ยน 
  บรรยากาศในการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน ณ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด  

  * วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษา และเปลี่ยน 
  บรรยากาศในการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน ณ  พระราชวังบางปะอิน และอุทยานประวัติศาสตร์  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑-๓ เข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิชาการปฐมวัย 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีวิทยากรท๎องถิ่นเป็นผู๎ให๎
ความรู๎ ได๎แกํ กิจกรรมเจ๎าบ๎านน๎อยที่ดี, กิจกรรมนวดฝุาเท๎า, กิจกรรมจับจีบผ๎า, กิจกรรมปะอวน, กิจกรรมตัดผม 
 - กิจกรรมการอบรม วันที่ ๗ - ๑๐ กุมภาพันธ์ 2558 นางกนกวรรณ ภาณุทัต และนางณาตยา อุทยารัตน์ 
เข๎ารับการอบรมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแจ๎งการจัดท าเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ พร๎อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

- วันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ 2558 นางบุษยมาศ อันแสน และนางมาณวิกา ครึกครื้น เข๎ารับการอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข๎าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท๎องถิ่น เพ่ือให๎มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ระดับช านาญการพิเศษ กรณีผู๎ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด๎านที่ ๓ ไมํผํานเกณฑ์
ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

- วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ 2557 ผู๎อ านวยการสถานศึกษา เข๎ารับการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การใช๎จํายงบประมาณเงินอุดหนุนด๎านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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- การดูแลชํวยเหลือนักเรียน คือ เด็กชายรัฐวุฒิ  ผึ้งเถื่อน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๑ พบปัญหาขาดเรียนบํอย 
เมื่อมาเรียนจะนั่งหลับแตํเช๎า  สาเหตุเนื่องจากนอนดึก  

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 

- วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 ลูกเสือเนตรนารีเดินทางไกล อยูํคํายพักแรม ประจ าปีการศึกษา 
2558 เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะและฝึกให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎การอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข     
ณ โรงเรียนเทศบาลบ๎านปากคลอง 
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบ๎านเพ  
 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  นักเรียนชั้น ป.4 – ป.5 ศึกษาดูงานที่ โรงไฟฟูาบีแอลซีพี ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล  
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ประกวดแขํงขันทักษะทางวิชาการ  

 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ คืนความสุขภาพดี ชีวีนักเรียนหํางไกลอ๎วน  
 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รํวมแสดงงาน Kids can do 2015   
 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รับรางวัลทักษะทางศิลปะ งาน Kids can do   
 - วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรม Learning style by watkhod 2557 และแนะแนว
การศึกษาตํอ  
 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ประจ าปี2557 ชั้น ป.3 และ ป.6  
 - รับรางวัลการแขํงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี2558  รอบแรก วันที่ 24  กุมภาพันธ์  
2558 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ในโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู๎สูํสากล  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ได๎รับรางวัล
เหรียญเงิน 7  คน เหรียญทองแดง 8  คน  วิชาคณิตศาสตร์ เหรียญทอง1คน เหรียญเงิน1คน และเหรียญ
ทองแดง 1  คน รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 

- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 รํวมบรรเลงดนตรีจีน(เก็งจู) รํวมศาสนพิธีจีนของมูลนิธิ 
สวํางพรกุศลระยอง 
 - วันที่ 1 มีนาคม 2558 มอบตัวนักเรียนระดับอนุบาล (1 มี.ค. 58)  

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมบริการแนะแนวด๎านการศึกษาตํอส าหรับผู๎ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
วันที่  7 กุมภาพันธ์  2558 ณ ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต 
 - รํวมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดท า
เอกสารการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2551 วันที่  7-10  กุมภาพันธ์  2558 
ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร์  กรุงเทพฯ 
 - โครงการสํงเสริมสุขภาพชํองปาก วันที่  12  กุมภาพันธ์  2558 ณ  ห๎องประชุมวิสุทธิสารโสภิต 
 - รํวมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณเงินอุดหนุนด๎านการจัดการศึกษา           
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 วันที่  11 - 12  
กุมภาพันธ์  2558 ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร์  กรุงเทพ   
 - รํวมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่ถูกต๎องในการจัดซื้อจัดจ๎าง  เบิกจํายเงิน จัดท าฎีกา
และเอกสารประกอบฎีกาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อให๎ปลอดภัยจากการตรวจสอบ 
ของส านักงานตรวจเงินแผํนดิน” วันที่  13-15  กุมภาพันธ์  2558 ณ  โรงแรมสตาร์   
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 - กิจกรรมอบรม  อย.น๎อย วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558 ณ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
 - กิจกรรมเดินรณรงค์ให๎ความรู๎การคัดแยกขยะ และรับบริจาคขยะ ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ   
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2558 ณ ชุมชนตากสินมหาราช 
 - รํวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสืบสายน้ าปีที่  2 ประจ าปีงบประมาณ  2558 
วันที่  12-14  กุมภาพันธ์  2558  ณ ศูนย์สิ่งแวดล๎อมศึกษา  พระเจดีย์กลางน้ า 
 - OPEN  HOUSE  WATLUM SCHOOL 2015 วันที่  28  กุมภาพันธ์  2558 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 

- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจ าสัปดาห์ 

 - กิจกรรมออกก าลังกายประจ าสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์) 
 - กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพํอ (ทุกวันศุกร์)  
 - สวนผักลอยฟูา การจัดการเรียนการสอนในสาระเพ่ิมเติม ตั้งแตํอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 
- วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2558 ประเมินโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร(ระดับประเทศ) 

 - วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์  2558 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 - วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์  2558 รํวมกิจกรรม Kid Can Do 
 - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียน ป.5 - 6 ทัศนศึกษา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 - วันที่ 16, 19 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์ สสวท. นิเทศติดตาม 
 - วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์  2558 เข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  
ณ คํายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีฯ) 
 - วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2558 ทดสอบความพร๎อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 - วันที่ 23 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลปิตุลาฯ จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน “โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพระดับเพชร” 
 - วันที่ 27 มีนาคม 2558 โรงเรียนวัดทําเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน “โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพระดับเพชร” 
 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 - รายงานผลสัมฤทธิ์นักเรียนที่รํวมสอบแขํงขันรายการตําง ๆ  ผลสอบแขํงขันทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่
ระดับ ป.5-6 
 วิชาคณิตศาสตร์   
 - เหรียญทอง จ านวน  3 เหรียญ 
 - เหรียญเงิน จ านวน 1 เหรียญ 
 - เหรียญทองแดง จ านวน 3 เหรียญ 
 วิชาวิทยาศาสตร์ 
 - เหรียญทอง จ านวน 2 เหรียญ 
 - เหรียญเงิน จ านวน 4 เหรียญ 
 - เหรียญทองแดง จ านวน 8 เหรียญ  
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โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 

 

การมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 

ระดับ จ านวน (คน) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  280 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4  80 

รวม 360 

 

 

รายงานผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

สถาบัน สาขา จ านวน (คน) 

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  - 70 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง  

ช่างยนต์ 2 

อิเล็กทรอนิกส์ 3 

การบัญชี 22 

อาหารและโภชนาการ 1 

ปิโตรเคมี 2 

ยังไม่ทราบผล  36 

รวม 146 
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รายงานผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สถาบัน สาขา จ านวน (คน) 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

โลจิสติก 1 

กระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม 5 

เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปิโตรเคมี 2 

ม.บูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) ธุรกิจอัญมณี 1 

ยังไม่ทราบผล 19 

รวม 29 

 
- กิจกรรมอ าลารํมไทร ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเตรียมรับปีการศึกษา 2558  
- คณะครูรํวมใจล๎างอาคาร  
- คณะครูนักเรียนรํวมกันขัดโต๏ะเรียนและทาสีใหมํให๎ดูสวยงาม  

กองสวัสดิการสังคม 
 - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันสตรีสากล โดยมีวิทยากรมาบรรยายให๎ความรู๎กับสตรี 
 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 จัดงานให๎กับผู๎สูงอายุ โดยมีกิจกรรมสันทนาการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
สุขภาพ 
 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เลือกตั้งประธานชุมชนชายกระปุอม ปรากฏวําประธานชุมชนคนเดิม
ได๎รับการคัดเลือก คือ นายเรวัฒน์  สุขภิรมย์  
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สถานธนานุบาล 

ผลการด าเนินงานในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558) 

ยอดรับจ าน ารวม 2,304 ราย จ านวนเงิน 55,777,100.- บาท 
ยอดไถํถอนรวม 2,344 ราย จ านวนเงิน 57,723,500.- บาท 
ทรัพย์จ าน าคงเหลือ 7,935 ราย จ านวนเงิน 195,250,300.- บาท 
 รายรับ     
 ดอกเบี้ยรับจ าน า 1,934,303.50 บาท 
 ก าไรจ าหนํายทรัพย์หลุด 295,855.- บาท 
 รวมรายรับ 2,230,158.50 บาท 
 รายจ่าย     
 ดอกเบี้ย O.D ธนาคารออมสิน 124,200.87 บาท 
 รายจํายประจ า 346,056.87 บาท 
 รวมรายจ่าย 470,257.74 บาท 
 รายรับสูงกวํารายจําย 1,759.900.76 บาท  
 วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน จ านวน 140,000,000.- บาท 
 หัก ใช๎ไปแล๎ว 42,690,000.- บาท 
 คงเหลือเงินที่ใช๎หมุนเวียนได๎อีก 93,310,000.- บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 - นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ  รายงานวําสะพานทางเดินชมปุาชายเลนแหลํงแรกที่ช ารุด ซึ่งได๎ไปส ารวจ
เรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้ได๎ท าบันทึกไปแล๎ว อยูํระหวํางให๎กองชํางประมาณการ จึงต๎องการให๎ชํวยรีบด าเนินการ
ซํอมแซมให๎เรียบร๎อย เพราะเกรงวําหากมีผู๎ไปใช๎งานอาจจะท าให๎เกิดอุบัติเหตุได๎  

ที่ประชุม - นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ์ รายงานวําอยูํระหวํางแก๎ไขแบบ 

 - นายดุสิต   ธรรมศิริรักษ์  หารือวําเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได๎มีการประชุมหารือกับทางบริษัท 
บริษัท พีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ซึ่งเขาได๎มาเข๎าพบกับทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต อังควินิจวงศ์      
และได๎พูดคุยกันถึงเรื่องโครงการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได๎เสนอ
โครงการมา 2 ตัว ดังนี้ 

1. โครงการสํงเสริมการประหยัดพลังงาน  
โดยทางบริษัทฯ จะสนับสนุนเทศบาลในการท าข๎อเสนอยื่นขอเงินไปยังโครงการสํงเสริมการลงทุนด๎าน

ลดพลังงานและพลังงานทดแทนด๎วยเงินทุนหมุนเวียนส าหรับหนํวยงานราชการ ซึ่งเป็นของกระทรวงพลังงาน 
โดยบริษัทฯ จะเสนออุปกรณ์ท่ีเป็นสวิสซ์ควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศระบบแยกสํวนที่เราใช๎กันทุก
วันนี้  ซึ่งเขาน าเสนอวําอุปกรณ์ชิ้นนี้จะชํวยให๎เกิดการประหยัดพลังงานได๎ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ ของ
การใช๎ไฟฟูา โดยที่โครงการสํงเสริมการลงทุน เขาจะมีเงินลงทุนสนับสนุนให๎ 50 เปอร์เซ็นต์ และสํวนราชการ
ออกอีก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นการสนับสนุนเงินส าหรับการซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งเทําที่หารือกันได๎มอง
ถึงอาคารที่มีการใช๎ไฟฟูาที่ทางเทศบาลต๎องจํายเงิน คือ     ที่อาคารห๎องสมุดประชาชน โดยทางบริษัทฯ เขาจะ
มาทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ตรงนี้ให๎ คือแอร์ทุกตัวในอาคารจะติดตั้งทั้งระบบเลย และจะค านวณให๎ดูวําจะประหยัด
ไฟฟูาลงได๎เทําไร คือถ๎าเทศบาลเห็นด๎วยกับผลของการด าเนินการติดตั้ง เขาก็จะชํวยในเรื่องของการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อเสนอขอเงินจากตัวโครงการ  
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นายธนิต  อังควินิจวงศ์ เพ่ิมเติมวํา ประเด็นคงเป็นเรื่องของการลดการใช๎พลังงาน เพื่อที่จะลดรายจําย 
ซึ่งของเทศบาลนั้นเนื่องจากเทศบาลเราใช๎ไฟฟูาฟรี คงมีแตํห๎องสมุดประชาชนที่มีปัญหาเรื่องคําใช๎จํายคําไฟฟูา  
ที่คํอนข๎างสูง บริษัทฯ เขาเสนอวําเขามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะชํวยในเรื่องของการลดพลังงาน ลดคําไฟ 
เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ เขาจะเอามาทดลองให๎เทศบาลเรา 2 สัปดาห์ และการทดลองนั้นจะมีมาตร มีตัวเลขที่
จะชี้วัดได๎วําเมื่อน าอุปกรณ์ดังกลําวมาติดตั้งแล๎วจะท าให๎เราสามารถลดการใช๎พลังงานลงประมาณ               
15 – 20 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อผลเป็นอยํางนั้น และเทศบาลเราสนใจ เขาก็จะท าโครงการให๎เทศบาลเรา      
เป็นโครงการในลักษณะของการปรับเปลี่ยนทั้งหลาย อุปกรณ์ที่อยูํในห๎องสมุดฯ เพื่อให๎เกิดการลดพลังงาน     
ซึ่งข๎อเสนอตรงนี้เขาจะท าให๎เทศบาลเรา และคําใช๎จํายเทําไรเขาจะเสนอไปที่กองทุนอนุรักษ์พลังงาน หลักการ
ของกองทุนมีวําหนํวยงานราชการจะจํายแคํ 50 เปอร์เซ็นต์ และกองทุนจํายอีก 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นใน
โครงตัวนี้ผมก็เห็นด๎วย   คืออยากจะลองดู และการที่เขาจะลองดูแบบนี้เขาต๎องมีข๎อมูลเบื้องต๎นกํอนวําห๎องสมุดนี ้
มีแอร์จ านวนทั้งหมด   กี่ตัว มีอุปกรณ์อะไรบ๎าง การใช๎วันละกี่ชั่วโมง ซึ่งข๎อมูลตรงนี้จะให๎ทางคุณดุสิต ธรรมศิริรักษ ์ 
เป็นผู๎ประสานงาน แตํตรงนี้ยังไมํได๎มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้น ต๎องมาลองดูกํอน คือที่ตกลงกับบริษัทฯ เป็นลักษณะ
อยํางนี้ จึงเสนอท่ีประชุม และคิดวําเราก็ไมํได๎เสียหายอะไร คือให๎เขามาลองดู มาเก็บข๎อมูลกํอน แล๎วดูวําจะ
ประหยัดได๎มากน๎อยแคํไหน และหากประหยัดได๎อยํางนั้นจริง ที่ต๎องลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์ทั้งหลายนั้น ต๎องเป็น
เงินเทําไร ซึ่งเทศบาลเราออก 50 เปอร์เซ็นต์ และกองทุนออกอีก 50 เปอร์เซ็นต์ และจะคุ๎ม หรือไมํค๎ุมอยํางไร 
สํวนเรื่องข๎อมูลต๎องรบกวนทางทํานผู๎อ านวยการกองการศึกษา โดยจะมอบให๎คุณดุสิต ธรรมศิริรักษ์           
เป็นผู๎ประสานงานในเรื่องของรายละเอียด 

ที่ประชุม - ทํานนายกเทศมนตรี เห็นชอบตามที่ทํานรองนายกเทศมนตรี นายธนิต  อังควินิจวงศ์ เสนอ   
 

2. โครงการเรื่องโซลําเซลล์  
นายดุสิต   ธรรมศิริรักษ์  รายงานวํา ตามที่ได๎เคยพูดคุยกันไปแล๎ว จากเดิมท่ีบริษัทฯ เขาเสนอ คือ      

ให๎เทศบาลเราเป็นคนยื่นขอในเรื่องของการจดทะเบียนตํางๆ ซึ่งจะเปลี่ยนมาเป็นเขาจะขอเชําพ้ืนที่ที่เป็นดาดฟูา
ของเทศบาลเรา และก็จะมีผู๎ลงทุนมาลงทุนในเรื่องของการกํอสร๎างระบบ และเขาจะเป็นเดินเรื่องในเรื่องของ
การขายไฟฟูาเอง เทศบาลเราคือเป็นผู๎ให๎เชําพ้ืนที่หลังคา คือในสํวนที่มันเก่ียวข๎องกับงานที่ผมรับผิดชอบก็คือวํา 
ถ๎ามองในภาพรวมของเมืองในเรื่องของการสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน มันจะเห็นภาพในเรื่องของวําเทศบาล
เรามีการด าเนินงานกิจกรรมด๎านนี้ เพียงแตํไมํได๎เอามาใช๎ในประโยชน์ของเทศบาลเอง ซึ่งเหมือนกับสร๎างแหลํง
พลังงานทดแทนให๎กับเมืองไป โดยเงื่อนไขเขาคือวําเขาจะขอใช๎พื้นที่ ซึ่งพ้ืนที่ที่เขาต๎องการก็คือประมาณ 
7,000 ตารางเมตร ซึ่งจะผลิตไฟฟูาได๎ประมาณ 900 กิโลวัตต์ คือจะไมํเกิน 1 เมกะไบต์  เพราะจะติดเง่ือนไข
ในเรื่องของ พ.ร.บ.โรงงาน และในสํวนของคําตอบแทนคือวําจํายคําตอบแทนตารางเมตรละ 10 บาท ตํอเดือน 
ซึ่งสัญญาเขาขอให๎สัญญาเทํากับสัญญาที่เขาขายไฟฟูา คือ 25 ปี  

นายธนิต  อังควินิจวงศ์ เพ่ิมเติมวํา เป็นโครงการที่เคยมีการหารือกันอยูํ และมีข๎อจ ากัดของเดิม แตํวําที่
บริษัทฯ เขามาเสนอใหมํคือวําบริษัทฯ ตอนนี้ก าลังด าเนินการในเรื่องของการขอใบอนุญาตอยูํ ซึ่งเขาคิดวําไมํ
นําจะมีปัญหา ลักษณะคงวําเป็นการมาเชําหลังคาของอาคารของเทศบาล เพ่ือที่จะติดตั้งโซลําเซลล์ จํายในอัตรา
ตารางเมตรละ 10 บาท ซึ่งข๎อมูลของเทศบาลที่มีอยูํแล๎วนั้น คือเขาต๎องการจะได๎พ้ืนที่ที่มันเรียบ ซึ่งตรงนี้จะเป็น
โซลําเซลล์ที่เป็นลักษณะไมํใชํแบบฟาร์ม คือเป็นแบบลูป บางครั้งก็อยากได๎พ้ืนที่ที่มันเป็นพื้นที่เรียบ ซึ่งข๎อมูล
เดิมที่เทศบาลเรามีอยูํนั้นมีอยูํ 3 แหํงคือ อาคารห๎องสมุดประชาชน อาคารคลินิกอบอุํน และท่ีจอดรถ         
เทศบันเทิง ซึ่งทั้ง 3 แหํงตรงนี้ รวมกันได๎ประมาณ 4,000 ตารางเมตร ซึ่งบริษัทฯ เขาต๎องการได๎ประมาณ 
7,000 ตารางเมตร เพื่อให๎ได๎รวมกันประมาณเกือบ 1 เมกะไบต์  แตํไมํอยากให๎เกิน 1 เมกะไบต์  ซึ่งจะเป็น 
พ.ร.บ.โรงงาน และเทําท่ีคุยกันคิดวําก็คงไมํได๎ เสียหายอะไร คือเทศบาลเราได๎คําเชํา แตํการลงทุนเป็นของบริษัทฯ 
และได๎พูดคุยเพ่ิมเติมวําหากบริษัทฯ ต๎องการได๎พ้ืนที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร ก็ไมํมีปัญหา คือทางเทศบาล
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เราสามารถหาพ้ืนที่เพ่ิมเติมให๎ได๎อีก คือเดิมเรื่องการท าโซลําเซลล์นั้นมีปัญหาเรื่องใบอนุญาต ซึ่งมีใบอนุญาตใน
ลักษณะท าและก็จองกัน และก็มีการขายอะไรกัน ซึ่งเรื่องของการลงทุนตอนนี้มันก็ถูกลง จากเดิม                
คือ 1 เมกะไบต์  ประมาณ 100,000,000 บาท ปัจจุบันนี้ 1 เมกะไบต์ ประมาณ 50,000,000 บาท 
เพราะโซลําเซลล์ถูกลง และการอุดหนุนของรัฐบาลก็เปลี่ยนระบบด๎วย คือเปลี่ยนเป็นลักษณะเหมา ซึ่งได๎มอบให๎
ทางส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เป็นผู๎รับผิดชอบเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะต๎องมีการลงพ้ืนที่ไปดูในเรื่องของ
รายละเอียด และจะน ามารายงานในที่ประชุมในความคืบหน๎าอีกครั้ง 
 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น.) 
 
 
 
     ลงชื่อ                 ผู๎บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางกุลยา  กุลรัตน์) 
                                                                เจา๎พนกังานธุรการ 
 
     ลงชื่อ    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นางซํอนกลิ่น  ชูเชิด) 
                               หัวหน๎าฝุายบริหารงานทั่วไป 
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